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Nytt akutkatthem
Hemlösa katter i Skåne/
KKS är i startgroparna 
för ett nytt akutkatt-
hem i Vadensjö utanför 
Landskrona. Just nu 
nätas större burar in för 
att ge plats åt fler katter. 

Vi behöver volontärer 
som kan hjälpa till att 
mata, städa, transpor-
tera och socialisera 
katterna samt händiga 
personer som kan 
snickra och dylikt.  

Bruno söker hem
Minns ni Görstorpskatten Bruno som veterinä-
ren ville avliva? Han kom till ett stödhem och 
genomgick tandbehandling (se vårens KKS-
blad) hos annan veterinär.

Han har mått som en prins i sitt stödhem, 
men för ett tag sedan blev han hängig. Det 
visade sig att Bruno fått diabetes. Nuvarande 
stödhem har inte möjlighet att ställa in honom 
på insulin och regelbundet ge honom medi-
cinen.

Var finns du som kan ta hand om gullige 
Bruno som är så tacksam att han får vara inom-
hus i värme och trygghet? Maila birgitta@kks.
nu eller ring 0708-87 35 10. 

Gossen hade änglavakt 
Gossen hade levt som hemlös hela sitt liv och 
farit illa när han räddades av KKS. Han är minst 
tio år gammal. Han fick komma till ett tillfälligt 
stödhem i Karlskrona i början på augusti efter 
att han kastrerats, id-märkts och fått behand-
ling mot löss som han var helt proppfull av. 
Han ordinerades även antibiotika mot snuva.

Gossen tyckte det var så mysigt att krypa upp 
i soffan och vila sig för första gången i sitt liv.

Men han började vingla med bakkroppen 
och hade svårt att gå. Han tappade också 
mycket päls. Några tänder var avbrutna.

Det blev nytt veterinärbesök hos Skogsby-
kliniken på Öland i september. Stackars Gossen 
hade en gevärskula i ryggraden! Den gick inte 
att operera bort. Någon elak människa hade 
skjutit honom när han var hemlös.

Gossen visade sig också ha artros i rygg och 
bakdel och urinvägsinfektion. Han fick åka 
hem med smärtlindring och antibiotika. 

Åter på Skogsbykliniken i början på oktober. 
Två tänder drogs ut, han blev vaccinerad och 
fick ett välbehövligt bad.

Nu när Gossen är ”reparerad” vilar han ut i 
stödhemmets lugna vrå. 

Titti, 8 veckor gammal, fick operera bort 
sitt ena öga. Mamma Kajsa akut till djur-
sjukhus när hon blev dålig. Hon har an-
tagligen haft lungmask enligt veterinären. 
Tre kattungar jättesjuka. Maximilian fick 
amputera ett ben. Sara hade en kraftig 
infektion i ryggen som gjorde att hon var 
förlamad ett tag. 

Det är några av de 31 katter i ett misär-
ärende i Mörarp som KKS hittills tagit 
hand om under hösten. 20-30 katter är 
fortfarande kvar där. 

Alla katter har fått behandlas för öron-
skabb, loppor, löss och en massa mask, 
även de som är kvar i Mörarp. Miljön har 
sanerats. Intagna katter är placerade i 
olika stödhem och en del på det nya akut-

VOLONTÄRER, KATTMAT, PENGAR 
BEHÖVS!
Vi söker försäkringsfaddrar och månads-
faddrar för mat och sand. Vi tar gärna emot 
mat, sand, klösträd, leksaker och transport-
burar. Kontakta angelica.w@kks.nu, 0733-
18 20 44. Sätt in din gåva på PG 76 25 32-0 
eller swisha 123 667 35 94. Märk ”Vadensjö”. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter i Skåne. 

ALLT KOSTAR PENGAR
Första veterinärbesöket gick på 1 141 kr, 
andra 5 350 kr. Fakturan för det tredje har vi 
inte fått än. Hjälp gärna Gossen med kostna-
derna genom att sätta in en gåva på 
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65, 
märk ”Gossen”. Birgitta A:s katter. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd. 

KAN DU VARA STÖDHEM ELLER TA 
EMOT KATT PERMANENT?
Vi behöver fler stödhem till alla katter som 
behöver komma in. Vi är särskilt i behov av 
utrymmen för skygga katter som fångas ute, 
typ sadelkammare eller uthus där det är lätt-
are att göra rent ifall katten inte är rumsren 
direkt. Hör av dig till angelica.w@kks.nu 
eller birgitta@kks.nu. Du kan ge en gåva 
till Mörarpskatterna på inbetalningskortet i 
bilagan eller via PG 138 39 84-0, swish 123 
554 90 27. Märk ”Mörarp”. Tack på förhand! Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter i Skåne. 

katthemmet i Vadensjö (se ruta nedan).
Ett ärende med så många katter, dess-

utom i dåligt skick och okastrerade, kostar 
mycket pengar. Över 40 000 kr än så länge.

Vi fick rycka ut akut över en helg i början 
på oktober för att rädda katter från avliv-
ning efter att Länsstyrelsen beslutat om 
omhändertagande, och fyra katter redan 
fångats in. Skygga katter avlivas nästan 
alltid efter beslut av myndigheten. 

Katterna var inte misskötta, men perso-
nen som matade katterna fick avslag på 
sin ansökan om tillstånd att hålla fler än 
nio katter. Våra medarbetare gjorde en 
hjälteinsats. 24 katter kom därifrån med 
livet i behåll. 15 som höll till utomhus är 
okastrerade och ska kastreras.

I Kalmar, på Öland, Glemmingebro med 
flera orter arbetar vi just nu för att hjälpa 
katter. Det är stora ärenden med många 
hemlösa katter. Ovanligt många katter har 
fått tas till djursjukhus under hösten och 
kostat mycket pengar, så det har varit tufft 
både ekonomiskt och arbetsmässigt. 

Därför betyder varje gåva så mycket 
liksom var och en som öppnar sitt hem för 
katter i nöd. Det är bara tillsammans som 
vi åstadkommer resultat.

Birgitta Carlsson

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd



Handla julklappar i vår webbutik, butik.kks.nu. Pengarna används till behövande katter.

Före- och efterbilder på några av de kattungar som 
KKS Bjuv/Kågeröd räddat livet på. 

Doris med ett halvt öra efter tumören tagits bort.

Freja, Fia och Findus behöver kastreras.

KKS tar hand om allt fler katter – och katter 
som bor på våra katthem eller i stödhem under 
lång tid. Att katterna är försäkrade är ett måste 
för att klara de veterinärvårdskostnader som 
uppkommer. Ibland blir katter utan förvarning 
sjuka. Ekonomin kan snabbt raseras om katten 
inte är försäkrad. Vi sparar oerhört mycket 
pengar om katten är försäkrad. 

Vill just du bli försäkringsfadder (FF) och 
hjälpa oss minska kostnaderna? 

KKS har ett förmånligt försäkringsavtal med 
Agria. Du betalar 90 kr/mån till KKS och KKS 
står för självrisken och den rörliga procenten 
utöver självrisken.

Kastreringar kostar pengar
KKS kastrerar kontinuerligt katter som vi tar 
hand om. Uppåt 300 000 kr per år kostar ka-
streringarna för hela KKS. Så vi tar gärna emot 
kastreringsbidrag!

Freja, Fia och Findus är tre katter som nu 
ska kastreras, vaccineras och chippas. 

Doris hos veterinär gång på gång
Doris som bor i stödhem blev sjuk för ett år 
sedan. Plötsligt gick hon vingligt och ostadigt. 
Hon fick åka akut till Malmö djursjukhus, där 
hon vätskades upp och det togs prover. När 
hon kom hem igen verkade hon må bra.

Men plötsligt fungerade inte hennes fram-
ben. Akut transport, denna gång till Öresunds 
veterinärklinik. Det var i januari. Inga fel 
hittades efter att hon röntgat bröstkorg och 
buk och prover tagits. Veterinären misstänkte 
neurologisk skada och remitterade till Helsing-
borgs djursjukhus. Doris blev inlagd och fick 
genomgå flera undersökningar. Meningiom 
eller lymfom i hjärnan misstänktes, men symp-
tomen kunde också bero på infektion. 

Doris skickades hem med antibiotika. 
Sedan dess har Doris mått bra tills hon för 

ett tag sedan fick en utväxt i örat. Enligt djur-
sjukhuset har det inget samband med tidigare 
symptom. 

Tumören har nu tagits bort och är skickad 
för analys. Doris är tillbaka i stödhemmet och 
myser. Vi håller tummarna för henne!

Nya försäkringsfaddrar behövs
Amelie har inte längre någon försäkringsfad-
der (FF). Flera andra katter som Birgitta Axels-
son, KKS Sölvesborg, ansvarar för har av olika 
anledningar blivit av med sina FF. Det är tråkigt 
om försäkringen behöver sägas upp, speciellt 
när det gäller äldre katter.

STÖD KASTRERINGAR
Skänk en slant till KKS Bjuv/Kågeröd för 
kastrering av Freja, Fia och Findus. Sätt in på 
BG 896-3159 eller swisha 123 389 38 64. 
Märk ”3 F”. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter Syd - KKS.

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER FÖR AMELIE
Om du kan hjälpa Amelie eller någon av de 
andra katterna som vi vill ha fortsatt försäk-
rade, kontakta gärna Birgitta A, birgitta.a@
kks.nu. Avgiften är 90 kr/mån eller 1 080 kr/
år. Du kan sätta in direkt på PG 76 25 30-4 
eller swisha 123 228 81 65. Märk ”FF”. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.

HJÄLP GERT MED ASTMAFAKTURA
Om du vill ge en julgåva till Gert, sätt in på 
KKS Bjuv/Kågeröds BG 896-3159 eller 
swisha 123 389 38 64. Märk ”Gert”. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter Syd - KKS.

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER! 
Kontakta therese.w@kks.nu om du vill bli 
försäkringsfadder (FF) för en katt KKS Bjuv/
Kågeröd ansvarar för. Du kan skicka PM till  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter Syd - KKS. Sätt in 
avgiften 90 kr/mån direkt på BG 896-3159 
och märk ”Försäkringsfadder”. Du får besked 
om vilken katt du blir FF för. 

DORIS VETERINÄRVÅRDSKOSTNADER
Malmö djursjukhus 5 068 kr
Öresunds veterinärklinik 4 800 kr
Helsingborgs djursjukhus 44 000 kr
Öresunds veterinärklinik 2 580 kr
Öresunds veterinärklinik 7 385 kr 
S:a 63 833 kr

Vi tackar alla som har gett gåvor till Doris i 
flera insamlingar. Den senaste fakturan är 
inte betald än. Om du vill bidra, sätt in din 
gåva på PG 138 39 84-0 eller swisha 123 
554 90 27. Märk ”Doris”.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.

Trebente Gert har fått astma
Hemlöse Gert hittades i Lund en varm som-
mardag. Ett bakben stack rakt fram. Snälla 
människor fick syn på honom och fångade ho-
nom i fälla. Benet fick amputeras och Gert blev 
kastrerad, vaccinerad, chippad och avmaskad 
av KKS. Hans liv kunde börja utan ständig jakt 
på mat. 

Men Gerts resa efter att han fick komma till 
stödhem i KKS har inte varit problemfri. Först 
fick han lunginflammation med veterinärbesök 
som följd. Och nu har Gert fått astma.

Gert drog sig undan och ville vara för sig 
själv. Han fräste åt dem han älskar och då 
förstod stödhemmet att något var fel och det 
blev nytt veterinärbesök. Gert mår mycket 
bättre nu efter medicinering, som kommer 
att fortsätta ett bra tag till. Pengar behövs till 
fakturan som inte är helt betald.

Försäkring – livlina för katten och KKS

Gert är inne i värmen men har fått astma.



God Jul & Gott Nytt År tillönskas alla som hjälper hemlösa katter!

Många hungriga katter hos KKS Malmö/Österlen.

Amelia med skadat öga är på bättringsvägen.

Matpengsfadder till hungriga kissar
Vi söker dig som vill bli regelbunden mat-
pengsfadder åt våra fina katter på Malmö/Öst-
erlens katthem. Katterna här är antingen äldre, 
skygga eller har kroniska sjukdomar och äter 
olika specialfoder. Detta har inte gjort dem 
attraktiva för adoption och då får de stanna på 
katthemmet livet ut. Men specialfoder är dyrt.

Ett stort tack till dig som redan är matpengs-
fadder. Du gör skillnad. Ingen gåva är för liten 
och vi tackar ödmjukt på förhand!

Amelia nära bli påkörd
2019 har varit ett händelserikt och tungt år i 
Kalmar. Mängder med kattungar har fötts, men 
kattsnuvan har härjat hårt och många små liv 
har släckts alldeles för tidigt. Konsekvensen av 
att katterna inte kastreras.

Lilla Amelia på bilden hittades övergiven 
sent en kväll på en skogsväg när hon höll på 
att bli överkörd. Vi lyckades dock få tag på 
henne och efter vård för skadat öga och trass-
lig mage är hon nu långsamt på bättringsvä-
gen. En oskyldig stackare som får en ny chans. 

Svårt få bukt med Lunas diarré
Lilla Luna vägde bara ett halvt kilo när hon hit-
tades. Hon fick komma hem till Cina Martins-
son som är aktiv i KKS Ljungby. Luna hade svår 
diarré och rumpan var alldeles uppfrätt.

Trots behandling med Diarsanyl och Pro-
Kolin blev det inte bättre förrän antibiotika 
sattes in. Luna blev en betydligt gladare och 
piggare katt! Och världens envisaste.

Luna har hela tiden smorts i rumpan med 
Xylocain för att hon inte ska ha ont. Avförings-
prov är inlämnat till veterinär och vi väntar på 
provsvar, berättar Cina. Denna sommar har 
kantats av sjuka kattungar och ungar i dåligt 
skick, så det är nära nog tomt i kassan. Ett 
bidrag tas tacksamt emot!

Kattkommando Syd är en av de största ompla-
ceringsverksamheterna för katter i Sverige i 
dag med fokus på hemlösa katter. Vi placerar 
även om familjekatter så att de inte ska avlivas.

Det kostar mycket pengar att hantera så 
många katter. Mellan 500 och 1 000 katter bor 
på våra katthem eller i stödhem vid ett och 
samma tillfälle. Dessutom kostar varje katt i 
nya ärenden pengar, antingen behöver katten 
veterinärvård eller så ska katten kastreras, 
vaccineras och id-märkas. Det behövs många 
gåvogivare och andra inkomstkällor för att vi 
ska klara kostnaderna.

Vi har många gånger varit skuldsatta efter-
som vi inte nekar någon katt veterinärvård när 
det behövs. Och kastrering är nödvändig för 
att säkerställa att inte fler föds till hemlöshet. 
Tack vare att personer som vill hjälpa katter 
inkluderat Kattkommando Syd i sina testamen-
ten, har vi klarat ekonomin. 

Det kostar för mycket att försäkra alla katter 
som Kattkommando Syd ansvarar för. Samti-

Hugo får cellgift
Hugo blev dålig, cancer i njurarna. Han är 
inlagd på Skogsbykliniken på Öland och 
undergår cellgiftsbehandling. Enligt veterinär 
Satu Kärnä kan Hugo bli helt frisk. 
 STÖD KKS KALMAR

Vill du stödja vårt arbete för katter i Kalmar, 
Nybro och på Öland? Sätt in en gåva på 
BG 5011-5872 eller swisha 123 511 12 73. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa Katter Kalmar.

LILLA LUNA VILL BLI BRA
En gåva till Lunas kostnader kan sättas in till 
KKS Ljungby/Smålandskatten på 
BG 176-5858 eller via swish 123 354 81 61. 
Märk ”Luna”. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Smålandskatten.

HJÄLP HUGO
Gåva till Hugo sätts in på PG 138 39 84-0 
eller swisha 123 554 90 27. Märk ”Hugo”. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.

BLI MATPENGSFADDER
Sätt in en gåva på PG 76 25 26-2 eller 
swisha 123 412 53 08. Märk med 
”Matpengsfadder”. 

STÖD KKS MALMÖ/ÖSTERLEN
Vi tar tacksamt emot avmaskningsmedel  
(t ex Milbemax), foder, filtar osv, maila mal-
mo@kks.nu. Katthemmet är i stort behov av 
ekonomiska bidrag till försäkringar, ka-
strering, medicin och veterinärvård. Sätt 
in ditt bidrag på PG 76 25 26-2 eller swisha 
123 412 53 08. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.

HUR DU SKRIVER TESTAMENTE
Om du inte har bröstarvingar och testa-
mente saknas tillfaller din kvarlåtenskap 
statliga Arvsfonden, som inte delar ut 
pengar till ideell kattverksamhet i syfte att 
rädda katters liv. Därför är det så viktigt att 
upprätta ett testamente!

Bröstarvingar ärver enligt lag hälften, 
men du kan ange i testamente hur reste-
rande tillgångar ska fördelas. 

Din namnteckning i ditt testamente ska 
bevittnas av två personer som inte finns 
upptagna i testamentet. 

Om du inkluderar Kattkommando Syd 
i ditt testamente är det bra om du anger 
vårt organisationsnummer 80 24 36-6349.

Du kan kontakta Birgitta Carlsson, 
0708-87 35 10, för mer information. Eller 
ta hjälp av bank, jurist eller begravnings-
byrå för att upprätta ett giltigt testamente.

digt kan enstaka katter bli väldigt sjuka och 
veterinärvården dyrbar. Under 2019 har vi 
haft många sådana fall och särskilt de senaste 
månaderna, så ekonomin är i gungning. Därför 
är vi så tacksamma mot den person som 
testamenterade sin fastighet till oss som nu är 
såld. Än en gång får vi ekonomin på fötter. Vi 
kommer nu att använda en del av pengarna 
för att försäkra katter som redan är intagna 
och försäkra in nya katter. När de placerats i 
permanenta hem får de nya ägarna ta över för-
säkringen. Vi hoppas att detta ska minska våra 
kostnader. Vi söker förstås nya försäkrings-
faddrar (FF) hela tiden, eftersom det måste 
finnas pengar till självrisk och den procent av 
resterande kostnad som man får betala. Ju 
högre kostnad, desto mer pengar sparar vi in.

Vi hoppas att du som ska skriva testamente 
överväger att inkludera Kattkommando Syd 
för då kan vi hjälpa fler katter.

Birgitta Carlsson
Ordförande & ekonomiansvarig

TESTAMENTSPENGAR HAR RÄDDAT KKS EKONOMI



Julöppethus i KKS lokal på Intags-
vägen 3 A i Karlskrona tillsammans 
med Oriflame som skänker 10 
procent av försäljningen till KKS. 
Vi bjuder på fika. Välkomna!

Lördag 9 november 11-15
Lördag 7 december 11-15

Buss 1 och 4. Parkering finns. 

AKTIVITETER

Meddela oss på adress@kks.nu ifall du inte vill stå i Kattkommando Syds adressregister och få KKS-bladet.

Här hittar du 
Katthem och kontaktpersoner
Bjuv/Kågeröd: Therese W/Britta T, 
070-98 901 55, therese.w@kks.nu. 
BG 896-3159. Swish 123 389 38 64.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter Syd – KKS.
Eslöv: Cecilia L, 0736-55 47 54, cecilia.l@kks.nu. 
PG 65 31 51-7. Swish 073 65 54 754. 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Eslövs kattvänner.
Finja: Linus katteria, 0706-88 52 23, 
marita.l@kks.nu. BG 710-8202.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Linus katteria.
Kalmar: KKS Kalmar, 0977-40 05 11, kalmar@
kks.nu. BG 5011-5872. Swish 123 511 12 73. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa Katter Kalmar.
Karlskrona: Kattkommando Syds kansli, 
Intagsvägen 3 A, 371 46 Karlskrona (mittemot 
Dynapac). Buss 1 och 4. susanne.c@kks.nu. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Kristianstad: 0709-49 48 76, 
lena.o@kks.nu. PG 76 25 20-5. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Landskrona: 
Böketofta, Svalövs och Vadensjö katthem,
0733-182 044, angelica.w@kks.nu. 
PG 76 25 32-0. Swish 123 667 35 94.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Hemlösa katter i Skåne.
Ljungby: Smålandskatten i samarbete med KKS, 
0725-19 89 89, smalandskatten@kks.nu.
BG 176-5858. Swish 123 354 81 61. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Smålandskatten.
Löddeköpinge: Remingtons kattlya
Sms:a 0706-67 36 86, stina@kks.nu. 
BG 5024-2213. Swish 070 322 70 15.  Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Remingtons kattlya.
Malmö/Österlen: KKS Malmö, malmo@kks.nu. 
PG 76 25 26-2. Swish 123 412 53 08.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Ramdala: Bäckareboda gård, lena@kks.nu. 
PG 76 25 20-5.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Rödeby: Hökamåla Katthotell, 070-412 90 68, 
birgitta@kks.nu. PG 138 39 84-0. Swish 123 554 
90 27. Öppet: Sista söndagen i månaden 13-16.Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Sölvesborg: 
Lenas katthem, 0705-49 56 12, lena@kks.nu. 
PG 76 25 20-5. Swish 123 354 66 03. 
Birgitta A, 073-83 11 897.  
PG 76 25 30-4. Swish 123 228 81 65.
Sölvesborgs katthem, lena@kks.nu. 
PG 76 25 20-5. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Torsås: Annette Ö, 0733-64 02 43, annette.o@
kks.nu. PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Kattkommando Syd.
Vellinge: Sofia I, sofia.i@kks.nu.  
PG 138 39 84-0. Swish 123 554 90 27. 
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 Kattkommando Syd

Fjälkinge: Eko lördag 26 oktober 11-18. Alma-
nackor, julkort, disktrasor med mera. Gåvor 
läggs i bössan! KKS Sölvesborg på plats.
Kalmar: Cityloppis i Kalmarsundsskolans mat-
sal söndag 3 november 10-15.
Kalmar: Julmarknad i Sinnenas park vid Kal-
mar länssjukhus 14 november 12-18.
Kalmar: Tomtesmyg på Stensö camping lör-
dag 23 november 18-21.
Kalmar: Julmys i Västersläts gårdsbutik Knäck-
eberga/Lindsdal lördag 7 december 10-16.
Kalmar: Julmarknad Skälby gård söndag 8 
december 10-15.
Karlshamn: City Gross fredag 22 november 
11-18. Almanackor, julkort med mera. KKS 
Sölvesborg.
Karlskrona: Julöppethus i Kattkommando 
Syds lokal på Intagsvägen 3 A (mittemot Dyna-
pac) med hela webbutikens sortiment lördag 
9 november 11-15 i samarbete med Oriflame, 
lördag 30 november 11-15, lördag 7 december 
11-15 tillsammans med Oriflame och lördag 14 
december 11-15. 
Kristianstad: Maxi fredag 25 oktober, fredag 8 
november och 29 november 11-18. KKS Sölves-
borg säljer almanackor, julkort med mera. 
Kristianstad: City Gross fredag 1 november 
och fredag 6 december 11-18. KKS säljer alma-
nackior, julkort med mera. 
Rockneby: Julmarknad i Kyrkelund lördag 30 
november 15-18.
Rödeby: Öppet hus på Hökamåla Katthotell 
söndag 24 november 13-16, söndag 29 decem-
ber 13-16 och varje sista söndag i månaden 
året runt. Vi bjuder på fika. Ta gärna med mat/
sand.
Skurup: Julmarknad Svaneholms slott lördag 
16 november & söndag 17 november 11-17. 
KKS Malmö/Österlen deltar. 
Trekanten: Julmarknad lördag 14 december 
13-16.

OLIKA FUNKTIONER I KKS
Adressregister: 
Kerstin Hermansson, adress@kks.nu
Anmälan veterinärvårdsfadder:
Nils Willysson, vetrfadder@kks.nu, 
070-237 12 76 
Facebook-administratör:
Huvudadministratör: 
Kathleen Ericsson, kathleen@kks.nu. 
Övriga: Marie Jönsson, marie.j@kks.nu, 
Inga-Lill Rehn, ingalill.r@kks.nu med flera.
Insamlingsansvarig: 
Susanne Cederholm
susanne.c@kks.nu, 0733-38 04 06
Revisor: Nils Willysson, nils.w@kks.nu 
Styrelsen: styrelsen@kks.nu
Birgitta Carlsson, 
ordförande & ekonomiansvarig
Annette Örn, vice ordförande
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson, 
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
Webbutik: 
Susanne Cederholm, butiken@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster:
Carina B och Ann-Margaret S, 
webmaster@kks.nu
Ärendeansvarig: Birgitta Axelsson, 
birgitta.a@kks.nu, 073-83 11 897. 
Ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

Fadder till Lenas katthem
Regelbundna gåvor med valfri summa ger 
ekonomisk trygghet. Lenas katthem ber om 
fler faddrar som stödjer regelbundet. 

VILL DU BLI FADDER?
Gåvor tas tacksamt emot till Lenas katthem. 
Sätt in din faddergåva på PG 76 25 20-5  
eller via swish 123 354 66 03. Märk ”Fadder”.

ALMANACKA & JULKORT
Betala almanacka och julkort till KKS PG 138 
39 84-0, skriv antal almanackor på inbetal-
ningen samt antal av de olika julkortsmotiv du 
vill ha. Det går också bra att betala via inbetal-
ningskortet i bilagan. Försäljningsställen för 
almanackan hittar du på kks.nu. 

1 almanacka + porto = 136:- 
2 almanackor + porto = 254:-
4 julkort + porto = 29:-
1 almanacka + 10 julkort + porto = 181:-

Välkommen med din beställning!

1

2

3

4

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT 
FÖR 2020
Stötta Kattkommando Syd genom att bli 
medlem eller förnya ditt medlemskap. Det 
kallas KKS-vän. Avgift 100 kr och du får ett 
medlemskort med posten. 

Du kan betala till PG 138 39 84-0. Märk 
”KKS-vän”. Det går också bra att betala via 
inbetalningskortet i bilagan. 

Myntafisk till katten i julklapp!

Julklappar till katter
och människor fin-
ner du i vår web-
butik. Gå in på 
butik.kks.nu.



Julklappstips från Kattkommando Syd

                          #                                   13839840 #02#

INBETALNING / GIRERING B Kod 1

Eget kontonr vid girering

Till plusgirokonto nr Avgift Kassastämpel

I FÄLTET NEDAN FÅR ANTECKNINGAR INTE GÖRAS   -  RESERVERAT FÖR PLUSGIROT

Svenska kronor Öre

Avsändare (Namn och postadress)

Meddelande till betalningsmottagaren

Betalningsmottagare

138 39 84 – 0

Kattkommando Syd

KATTKOMMANDO SYD

Intagsvägen 3
371 46 Karlskrona Karlskrona julen 2019

Fler varor på nästa sida!

JULOGRAM
Perfekt julklapp till den som har 
allt! Valfri summa från 100:-.

Handla i webbutiken
Fler varor finns i Kattkommando Syds webbutik, 
butik.kks.nu. Betala till plusgiro, med betal- 
och kreditkort, på faktura eller via swish.

Alla priser inkl porto

TYGKASSE KKS-LOGGA
Naturvit eller mörkare beige, 
uppsydd exklusivt för KKS. 
Ca 39 x 8 x 41 cm
Pris: 60:- + frakt 36:-

KATTSVEKET
Kattsveket av Mari Bister är en 
deckare för barn mellan 6 och 10 
år. Joakim och Jakob hittar en låda 
med övergivna kattungar. När 
ingen annan hjälper till bestämmer 
de sig själva för att leta upp den 
skyldige. Vems kattungar är det? 
Varför hamnade de i lådan? Och hur 
fångar man bäst en skurk? Det blir 
ett äventyr som inte går precis som 
de tänkt.
Pris: ord. pris 100:- 
           nu 59:- + frakt 54:-

JULKORT 4-PACK
Foton av katter KKS tagit hand om, 
4 olika motiv.
Pris: 20:- + frakt 9:-

p Almanacka 2020= 136 kr
p Almanacka + 10 blandade julkort= 181 kr
p 2 Almanackor 2020= 254 kr
p 4-pack julkort= 29 kr 
JULOGRAM. Antal: ..... Belopp: .............
Tygkasse med KKS-logga= 96 kr
 p Naturvit     p Mörkare beige 
Kakform katt= 39 kr
 p Katt bakifrån  p Katt helfigur
p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER åt              
    valfri katt och betalar
    p 1 080 kr/år  p 90 kr/månad
p Jag vill bli FADDER och betalar 
    ................. kr/månad.

p JULGÅVA. Summa: .........
p KKS-vän 2020= 100 kr
... KKS-kulspetspenna= 69 kr
p Bok, Kattsveket= 113 kr
Fisk med kattmynta= 59 kr
 p Brax   p Clownfisk
Myntakudde= 39 kr
 p Randig avlång 
   Röd med guldtryck
 p Kvadratisk  p Avlång
p Sjal, blå= 193 kr
p Hänge drake= 39 kr
p Gåva MÖRARPSKATTER. 
Summa: ….......

KATTALMANACKA 2020
Almanacka med bilder på katter som 
räddats genom KKS.
Pris: 100:- + frakt 36:-

KAKFORM KATT
Till pepparkaksbaket. Fler kattfor-
mar i webbutiken! Sittande katt 
storlek 7 x 3 cm.
Pris: 30:-/st + frakt 9:-

REA!



Julklappstips från Kattkommando Syd
FISKMYNTAKUDDE FÖR KATT
Naturtrogen Brax/Clownfisk i tyg 
fylld med kattmynta. 20 cm lång.
Pris: 50:- + frakt 9:-

KKS-KULSPETSPENNA MED 
PEKARE FÖR SKÄRM.
Pris: 60:- + frakt 9:-

Dessa varor och många fler finns att köpa i vår webbutik, 
butik.kks.nu. Begränsat antal. Priserna gäller så långt 
lagret räcker eller senast 31 december 2019.

Kattkommando Syd önskar alla 

kattvänner en riktigt GOD JUL!

MYNTAKUDDE FÖR KATT
Randig avlång. Röd med guldtryck 
kvadratisk och avlång. 
Pris: 30:-/st + frakt 9:-

BIGHEART
Med appen Bigheart kan du skänka ca 100 kr till 
Kattkommando Syd varje månad utan att betala 
från din egen plånbok. När du installerat appen 
visas annonser från hållbara företag i telefonen 
och varje annons-visning samlar pengar på ditt 
konto i appen, som sedan skänks till Kattkom-
mando Syd.

Registrera dig med länken/koden så får du 
20 kr på ditt konto redan från starten. Det är 20 
värdefulla kronor för utsatta katter runt om i 
Sverige.

bghrt.se/kks 

SMYCKE
Hänge drake, 35 x 27 mm
Pris: ord. pris 50:- 
          nu 30:- + frakt 9:-

REA!

SJAL MED KATTMÖNSTER
Vacker sjal i viscose. Mörkblå. Storlek 40 x 180 cm.
Pris: 175:- + frakt 18:-

SPONSORHUSET
Du kan hjälpa KKS att dra in pengar utan 
att det kostar dig någonting. Anmäl dig 
på www.sponsorhuset.se/kks. 

Du kan delta i panelundersökningar 
som ger pengar till KKS. Du kan även 
handla i en rad nätbutiker, beställa ho-
tellrum etc via Sponsorhuset och en viss 
procentsats tillfaller KKS när du gör det.

Tveka inte, anmäl dig till Sponsorhu-
set i dag och hjälp KKS!
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