
MÅNGA KATTER SÖKER HEM
Du hittar katter som söker hem på vår hem-
sida, kks.nu, på Facebook och Instagram.

KKS-fakta
Valborgsmässoafton 
2000 var varm och solig. 
10 katter togs om hand, 
veterinärbesiktigades hos 
Distriktsveterinärerna i Karlskrona och 
placerades i stödhem. 17 juli samma år 
bildades Kattkommando Syd formellt.  
Marinkommando Syd som då låg i Karls-
krona inspirerade till namnet.

Föreningen ingick som en självständig 
del i Djurens Rätt Karlskrona. 25 septem-
ber 2005 bildade Kattkommando Syd egen 
förening. 

Tre personer grundade föreningen: 
Birgitta Carlsson (f d förbundsordförande 
Nordiska samfundet mot plågsamma djur-
försök/Djurens Rätt), Birgit Gardenros 
(avliden) och Agneta Ödman, medlemmar 
i Djurens Rätt. 
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20 år med Kattkommando Syd

Lärdomar efter de första åren
Under vår första tid sågs det som allra viktigast 
att katterna kastrerades för att inte oönskade 
ungar skulle födas. Efter kattpestutbrott och 
kattsnuva förstod vi att katterna måste vac-
cineras också – och id-märkas.

För ca 17 år sedan fick vi in kattpest via 
katter från Skåne och även Blekinge. Några kla-
rade sig, men långtifrån alla. En del var inlagda 
på djursjukhus till stora kostnader. Sedan dess 
vaccineras alla katter i vår vård. 

En del av våra ”hittekatter” hade kunnat 
återbördas till sin ägare om de varit id-märkta. 
Både katter som har tillgång till utevistelse 
och innekatter bör id-märkas. En innekatt 
som kommer ut av misstag kan bli så stressad 
i okänd miljö, att den inte svarar när ägaren 
ropar. Eller blir skrämd och springer långt iväg 
och hittar inte tillbaka. 

Sätt alltid ut mat om katten försvinner. Fälla 
bör sättas på natten då det är större chans att 
katten förflyttar sig. 

Vi vill också rekommendera försäkring om 
olyckan skulle vara framme eller katten blir 
svårt sjuk. Då kan katten få den värd den behö-
ver till rimligare kostnad för ägaren.

Lena Kristansson

Tänk att det redan gått 20 år! Ganska snart 
efter starten blev hela Blekinge arbetsfält och 
fler och fler ville vara med och hjälpa hemlösa 
katter. Teknikutvecklingen gjorde att vi kunde 
starta en hemsida och därmed nådde vi också 
utanför länet.

Vi fick larm om stora kattkolonier både i 
städerna och på landsbygden som vi fångade 
in för kastrering. Många katter var i dåligt skick 
och behövde veterinärvård. När stödhem-
men började sina väcktes tanken om katthem. 
Vi fick kontakt med Angelique di Zazzo på 
Bäckareboda gård. Det snickrades i ladan som 
tidigare ägare haft som kennel. En arbetsbod 
från Karlskrona kommun fraktades till Ramda-
la. Vårt första katthem slog upp portarna 2001. 
Sedan följde i rask takt Sölvesborgs katthem, 
Hökamåla Katthotell i Rödeby 2004 och Linus 
Katteria i Hässleholm.

Vi räknar med att runt 20 000 katter tagits 
om hand av KKS (vårt ärenderegister är bara 

Lilla söta Isabelle är tre månader på bilden med kompiskatten Snöboll.

Katt med bebis    
Visst kan katt och barn leva i har-
moni om de introduceras tidigt till 
varandra. Vår medarbetare The-
rese Håkansson har flängt och 
farit i flera år för att rädda katter 
i flera stora kolonier i Vollsjö och 
ännu tidigare på andra håll. 

Snöbolls mamma var hemlös 
i Blentarp och fångades in med 
Snöboll och hennes två syskon. 
De två syskonen har flyttat till 
gemensamt hem i Malmö. Snöboll 
och hennes mamma bor perma-
nent hos Thereses familj. 

till alla som på olika sätt har hjälpt oss 
hjälpa katter i 20 år. Tillsammans är vi 
starka! 

sökbart manuellt). Effekterna är långt större. 
Inga fler ungar har fötts, farit illa i hemlöshet, 
och överlevande honor förökat sig vidare. 

Det är svårt att bedöma hur många hemlösa 
katter som finns i Sverige, men det är betydligt 
färre än för 20 år sedan tack vare Kattkom-
mando Syd och en rad andra kattföreningar 
och kattgrupper. De allra flesta har no kill-
policy precis som KKS, det vill säga alla katter 
ska leva och får veterinärvård. Katter får hjälp 
att somna in bara om katten är så svårt skadad 
eller sjuk att livet inte går att rädda. Detta är 
den etiska grundbulten. Det innebär också att 
vi värderar varje kattliv lika. Vi har placerat om 
många familjekatter till nya hem. 

Skåne är kattrikast i Sverige, många lant-
bruk, mycket landsbygd med äldre befolkning 
som inte kastrerar, och även stora städer. KKS 
har flest ärenden i just Skåne, men vi finns 
även i Småland: Ljungby i Kronobergs län, 
Kalmar-Öland och Torsås kommuner. Katter 
har fått nya hem även längre norrut, särskilt i 
Stockholmsområdet. 

Var och en som hjälpt oss hjälpa katter är 
delaktiga i att så många katter har räddats till 
livet. Vårt arbete fortsätter oförtrutet för att 
hemlösa katter ska få hjålp.

Birgitta Carlsson

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd



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

Hera visar hur glad hon blir för kommande mat och kel.

Darko och Silver mumsar glatt i sig av den goda maten.

OLLE HITTADE HEM IGEN 
En av de katter som för fyra år sedan hittades 
i sommarstugeområdet i Sölvesborg var en 
svartvit okastrerad* hane. Vi fick ett samtal om 
att en skygg, skadad katt sprang omkring där. 
Någon trodde att en fågel hackat ut ena ögat. 
Han var både tilltufsad och skabbig.

Det tog en vecka innan den skadade kat-
ten gick in i fällan. Han togs till veterinär för 
genomgång, kastrering, vaccinering och 
id-märkning. Och fick medicin för att läka ögat 
och mot öronskabb.

Han lades ut på sociala medier och ett par 
från Bräkne-Hoby, fem mil bort, hörde av sig. 
När de kom såg de direkt att det var deras 
Olle!

* Okastrerade hanar vandrar ofta vidare i jakt på fertil hona. 

Kattkommando Syds (KKS) största ärende 
under våra 20 år var i ett sommarstugeområde 
i Sölvesborg. Totalt har 149 katter fått någon 
typ av hjälp sedan vi fick vetskap om den stora 
kattkolonin sommaren 2001. Katterna matades 
då av en stor djurvän som bodde där.

Under de påföljande åren var det inte 
ovanligt att matställena blev sönderslagna. Vid 
några tillfällen sågs personer gå omkring med 
gevär. Avskjutningar hade tidigare skett i kom-
munens regi (som då ansvarade för ”djurskyd-
det”). 

45 av dessa katter föddes efter att deras 
dräktiga mammor tagits omhand och place-
rats antingen på Sölvesborgs katthem som 
startade då, Bäckareboda katthem i Ramdala 
(vårt allra första katthem) eller Lenas katthem i 
Sölvesborg och i stödhem. Alla intagna katter 
var mer eller mindre skygga. 

För 14 år sedan kastrerades de sista katterna 
och släpptes tillbaka i området enligt TNR-
M-metoden. Det betyder att katterna fångas, 
kastreras, släpps tillbaka i sin kända miljö och 
får daglig tillsyn. Vid behov görs veterinärbe-
sök och medicineringar. De flesta av katterna 
har blivit tama med sin matare som dagligen 
i ur och skur, oavsett eget mående, skött kat-
terna på bästa sätt. Vi är mycket tacksamma 
för denna stora insats. 

Sedan alla katter fångats in och kastre-
rats har inga kattungar fötts i området. Inga 
kattungar har farit illa eller fått sätta livet till på 
grund av gevärskulor, svält, sjukdomar, ohyra 
eller katthatande människor. 

Genom åren har det också dykt upp andra 
katter i området. Ägare har efterlysts ifall kat-

Stor djurvän sedan barnsben, ömmar för de 
svaga som antingen saknar röst som djuren 
eller som inte har kraften att göra sin stämma 
hörd. Min första katt var en svart honkatt vid 
namn Kolan som föddes 1977 i min säng av 
en liten fin svartvit honkatt som hälsade på 
ibland. På den tiden hade jag ingen kunskap 
alls om hemlösa katter. När Kolan fick lungcan-
cer 11 år gammal och somnade in så gick det ju 
inte att vara utan katt.

En skolsköterska på skolan där jag var skol-
läkare visste om att det fanns kattungar hos en 
grisbonde. Så kom lille Tiger in i mitt liv som 
en studsande Tigger från Nalle Puh. 

Våren 2006 väcktes tanken på en liten kom-
pis till Tiger. En arbetskamrat tipsade om KKS 
hemsida. Men alla katter där med sorglig bak-
grundshistoria, det gick ju inte att välja. Såg 
ett nödrop från en annan aktiv om att mata 
en ny kattkoloni hon hittat i Malmö. Givetvis 
kunde vi det och fick ihop ett litet gäng som 
turades om. Istället för att adoptera katt blev 
vi stödhem till en kattmamma med ungar. Vi 
hade dessutom nyligen tagit in två kattungar 
på fyra månader. 

När den aktiva förmedlaren i Malmö beslu-
tade sig för att sluta hösten 2006 behövde jag 
inte tänka länge innan jag bad att få ta över.

Mitt katthem, Remingtons kattlya, startades 

TNR-M-METODEN
TNR-M står för Trap (fånga), Neuter (kastrera), 
Return (släppa tillbaka) och Manage (daglig 
tillsyn). Den tillämpas i ett flertal länder och 
är en långsiktig metod jämfört med avskjut-
ning. Förutom att avskjutning är etiskt 
oförsvarbart innebär det att katter blir kvar 
– och förökar sig.

STÖD REMINGTONS KATTLYA
Veterinärvård är dyrt trots att Remingtons 
katter är försäkrade. Många har fått dra 
ut tänder, vilket försäkringen inte täcker. 
Katterna vaccineras varje år för att hålla 
eventuell kattsnuva på avstånd. Flera katter 
med kronisk sjukdom måste medicineras. 
Och många munnar ska mättas. 

En gåva betyder så mycket. Stötta Reming-
tons katter med din gåva. BG 5024-2213. 
Swish 070 322 70 15. Tack på förhand! 

149 katter räddades till livet!

Så blev jag katträddare

ten inte varit id-märkt. Några har 
visat sig ha hem i närheten. Andra 
har fått komma till stödhem och omplacerats i 
nya hem när ägare inte gått att hitta. 

Hera, Darko och Silver och ytterligare fyra 
katter finns kvar i dag. De är alla över 15 år och 
har fått långa, rika liv i frihet.

Lena Kristiansson

upp i oktober 2009. Hela sommaren gick åt för 
att hitta ett lämpligt hus att köpa. Katterna bor 
med oss i hemmiljö i ett hus på över 200 kvm 
med många rum och uterastgård under tak. 

Remingtons första kattkoloni fanns i Käv-
linge. En kvinna vädjade om hjälp när vi hade 
ett event på Kävlinge Zoo våren 2014. 25 katter 
fångades in, kastrerades, id-märktes och vac-
cinerades. En katt verkade inte må bra så jag 
begärde snabbtest för FIV/FELV*. FIV-provet 
var positivt vilket konfirmerades med ett wes-
tern blot-test. Det visade sig att sju katter var 
positiva, sex hanar och en hona.

Dipsy, Gustav, Henrik, Jacob och Torvald, 
alla FIV-positiva, bor sedan dess i Remingtons 
kattlya. Erik flyttade till permanent stödhem. 

Samma år kom ett nödrop om en kattkoloni 
i Staffanstorp som var akut avlivningshotad. 
Djurskyddsmyndigheten hade redan varit där 
och uttalat sin dödsdom. En vuxen katt som 
var sjuk hade fångats in och avlivats (KKS ger 
sjuka katter veterinärvård). En av Remingtons 
katthjälpare, Marie, cyklade dit, kartlade 
alla katterna och pratade med mataren som 
var mycket tacksam för att katterna skulle få 
hjälp. Där fanns flera dräktiga honkatter och 
kattungar, drygt ett 20-tal katter. 

Morgonen därpå ringer en förtvivlad 
matare. Infångning pågår med hjälp av flera 
poliser. De jagar kattungar med håv. Vår 
medhjälpare samlade ihop några vänner och 

cyklade genast dit. Man vädjade om att få ta 
hand om de fyra kattungar som fångats in, 
men utan att få gehör. Efteråt fick vi veta att de 
avlivats direkt.**

Samma kväll åkte flera duktiga infångare 
från KKS dit, fångade in tiotalet katter och 
fortsatte de kommande dagarna tills katterna 
var i trygghet.

Remingtons kattlya har tillstånd för 30 
katter. Vi har också ekonomiskt ansvar för ett 
antal katter i stödhem. 

Christina Jansson

* FIV är motsvarigheten till HIV hos människa. FELV är leukemi. Båda 
är virussjukdomar. 

** Kattungar under tolv veckor får inte skiljas från mamman enligt 
Jordbruksverkets bestämmelser. Här gjorde Djurskyddsmyndighe-
ten sig antagligen skyldig till regelbrott då kattungarna var yngre 
– och en diande mamma blev kvar. 



Katter behöver hjälp även i pandemitider.

Många hungriga katter hos KKS Malmö/Österlen.

Gert har mycket ont i de få tänderna han har kvar. 

Mira och Puffen trivs mycket bra tillsammans. 

32 katter har fått sin fristad på Malmö/Öster-
lens katthem. Alla har varit hemlösa och skyg-
ga för människor när de räddades till livet. En 
stor insats gjordes i Kiviks hamn för drygt tio år 
sedan där en stor kattkoloni höll till. Många av 
katthemmets katter är nu seniorer. Flera äter 
specialmat och har kroniska sjukdomar. 

Mat, sand och mediciner kostar runt 10 000 
kr/månad. Veterinärvård, vaccinationer och 
dylikt tillkommer. Katterna är försäkrade, men 
alla har inte försäkringsfadder, så det blir också 
en extra kostnad.

Drygt 2 000 kr betalar nuvarande matpengs-
faddrar varje månad, 5 katter skulle behöva en 
försäkringsfadder. 

Ett stor tack till dig som redan är matpengs-
fadder eller försäkringsfadder. 

Ni är guld värda! 

SKRUTTANS BERÄTTELSE 
Mitt namn är Skruttan (kallas numera Skruttis 
av mina snälla och omtänksamma ”adoptivför-
äldrar”). Jag är 11 år. Det här är min berättelse:

För drygt två år sedan hände det något 
hemskt och samtidigt glatt i mitt liv. Jag och 
min syster Blomman (som tyvärr inte finns 
i livet längre) kom till ett mycket kärleksfullt 
stödhem efter att vår före detta matte och 
hennes sambo blev vräkta. De bodde tillfälligt 
i sin husvagn, medan vi blev kvar i huset. Deras 
hund kom inte överens med oss. Ingen el, 
ingen värme. Och detta var i december.

När KKS kontaktades så gjorde de allt för att 
vi skulle få ett nytt hem. Till slut så lyckades de 
(som vanligt!).

Gissa vad det var skönt att komma till en 
lugn och framför allt varm lägenhet. Gissa vem 
som låg tryckt mot elementet i en veckas tid!

Både jag och Blomman togs till veterinär för 
undersökning. Vi hade båda öronskabb, men 
också polyper i öronen. Stackars Blomman 
hade spräckt trumhinna, kraftig öroninflam-
mation och en juvertumör. Mitt i alltihopa 
lämnade stödmatte urinprov från oss båda. Jag 
hade irriterad urinblåsa. Blomman urinvägsin-
fektion. 

Vid ett senare veterinärbesök upptäcktes en 
knöl i halsen på min syster. Hennes sköldkörtel 
var förstorad. Båda knölarna opererades bort, 
men juvertumören visade sig vara elakartad 
och hade spridit sig i blodet. Hon fick somna in 
efter ett tag för hon mådde inte alls bra. 

Jag blev ensam katt på täppan. Jag blev 
grundvaccinerad och kastrerad och även chip-
märkt. Kort därefter fick jag två stora bulor på 
magen och en mindre. De försvann som väl var 
efter medicinering. Men två bulor till dök upp! 
Den ena visade sig vara en juvertumör som 
opererades bort. Den andra försvann av sig 
själv. Godartade som väl var! Men som om inte 
detta vore nog, en broskknöl till - som också 
den var borta efter ett tag.

Sedan var det dags för mitt första tandläkar-
besök. 

Vill du bli matpengsfadder? 
Eller försäkringsfadder?

HÅLL TUMMARNA FÖR GERT
Tandvård täcks inte av försäkringen. Hjälp 
oss med Gerts veterinärräkning! Sätt in din 
gåva till Hemlösa Katter Syd – KKS. BG 896-
3159. Swish 123 389 38 64. Märk ”Gert”. 

BLI MATPENGSFADDER
Sätt in din gåva på PG 76 25 26-2 eller 
swisha 123 412 53 08. Märk med 
”Matpengsfadder”. Vi tar givetvis även emot 
en matgåva utan att man blir fadder.

BLI FÖRSÄKRINGSFADDER
Försäkring kostar 90 kr/mån eller 1 080 kr/
år. Du får information om vilken katt du blir 
försäkringsfadder (FF) åt. 

Maila malmo@kks.nu. Sätt in på PG 76 25 
26-2 eller swisha 123 412 53 08. 

TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPA
Jeanette Nilsson är numera aktiv i KKS 
Kalmar. Om du vill stödja detta arbete med 
infångning av många hemlösa katter som 
kastreras, id-märks och vaccineras och får 
veterinärvård om det behövs, skänk en gåva! 
Swisha 123 511 12 73 eller sätt in på BG 
5011–5872. 

ATT BLI STÖDHEM GER SÅ MYCKET
Vi behöver hela tiden stödhem för att kunna 
hjälpa katter. Anmäl dig till stodhem@kks.nu 
eller ring Lisbeth, 0455-221 19. 

FRÅN RÄDD KATT TILL TRYGG GOSSE
När Leif kom till mig som min första stödhems-
katt var han otroligt rädd och hade aldrig känt 
en människas kärlek. 

Efter att ha kissat ner min dotters bäddsoffa 
bestämde han sig för att bosätta sig under vårt 
badkar. Han fick vara där i början. Jag märkte 
sedan att något ändrades i hans blick. Han 
började bli nyfiken på oss och speciellt på vår 
andra stödhemskisse Mira. 

Leif gick in i någon slags modersroll för 
henne och med detta öppnade han sig även 
mera för oss. Han har fått ett nytt namn och 
kallas nu för Puffen. Han har med kärlek och 
god mat lagt på hullet. Hans sätt att visa sin 
uppskattning är att puffa med nosen in i oss. 

Det har nu gått sju år och han bor kvar med 
sin älskade Mira som visade honom hur ett 
kattliv ska vara. 

Jeanette Nilsson 

TÄNDER, TÄNDER 
Dags igen för Gert att åka till veterinären. Han 
ska dra ut sina sista tänder. Gert är inflamme-
rad i munnen och därför ett måste.

Vi hoppas att hans otur vänder efter detta. 
Sedan han togs in har han fått amputera ett 
bakben , dragit ut tänder, fått astma och dia-
betes. Han har förstås blivit kastrerad, id-märkt 
och vaccinerad också. 

Bert är en väldigt god och glad katt!
Therese Wilhelmsson

Stödhem blir livlinan för katter i nöd

Min resa har varit lång och händelserik. Till 
alla som har eller tänker skaffa katt: kastrera, 
vaccinera och id-märk så snart som möjligt. 
Försäkra. Men ta även katten till veterinären 
när det behövs så slipper er pälskling samma 
hemska resa som jag och min syster.

Aktuell lägesrapport: Jag var hos veterinä-
ren häromdagen för öronspolning. Polyperna 
hade producerat en massa vax som blivit till 
vaxproppar. Så nu genomgår jag en öronren-
göringskur som husse och matte sköter för att 
få bort vaxet som sitter längst in. 

Tyvärr sitter polypen så illa till i ena örat så 
att en operation skulle förvärra situationen. 
I det andra öret är hörselgången alldeles för 
trång. Istället valde veterinären att skrapa bort 
det värsta av polypen i ena örat när det upp-
täcktes för två år sedan. Jag fick kortisonprepa-
rat för att hämma polypen och lindra klådan. 
Polypen har inte växt och jag har inte fått fler.

Jaja, vad säger man? Härmed vill jag avsluta 
min berättelse genom att avslöja en GLAD ny-
het. Vid senaste veterinärbesöket häromdagen 
röntgades mina tänder, litet tandsten togs bort 
och något som kallas svartrot (om jag hörde 
rätt). Detta lägger sig som en svart mask runt 
tandroten. Själva tanden fick sitta kvar!

Jag har numera fem tänder. Men lika glad är 
jag för det. Så länge jag kan äta mitt torrfoder 
och tugga sönder bitarna så leker livet!

Berättat för stödmatte Maria Vergos

Skruttan myser. 



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, 
linuskatteria60@gmail.com. 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, 0708-87 35 10, 
birgitta@kks.nu. PG 138 39 84-0. Swish 123 554 
90 27. Öppet: Sista söndagen i månaden 13-16. 
Stängt tills vidare på grund av coronapandemin.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. 

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

 Kattkommando Syd

På grund av Corona-pandemin och de restrik-
tioner som utfärdats går det inte att planera 
några aktiviteter. Håll utkik på vår Facebook-
sida/hemsida där det kommer läggas ut om 
det blir några aktiviteter.

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
Instagram: marie.j@kks.nu

 https://www.instagram.com/
kattkommandosyd/
Minnesgåvor: Inger Thorn Ottosson,  
inger.thornottosson@gmail.com
Revisor: Nils Willysson, nils.w@kks.nu 
Styrelsen: styrelsen@kks.nu
Lena Kristiansson, ordförande
Annette Örn, vice ordförande
Birgitta Carlsson, ekonomiskt ansvarig
Kikki Nylander, ledamot
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

SKÄNK MAT OCH SAND
Kattmat och sand går åt i massor till KKS-
katter. Lämna på kansliet i Karlskrona. 
Byggnaden är öppen 8-16, en trappa 
upp, går bra att sätta utanför dörren om 
det är obemannat. Lämna på tomten till 
Hökamåla Katthotell i Rödeby.

På vissa orter finns tunnor i affärer, se 
kks.nu. Eller kontakta vår kontaktperson 
på plats.
Karlskrona: Intagsvägen 3 A (gamla Ermi, 
mittemot Dynapac), buss 1 och 4.
Rödeby: Mörtövägen 77 C. 

NYHET: KKS FINNS NU PÅ INSTAGRAM
             https://www.instagram.com/
             kattkommandosyd/

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”.

Vill du hjäpa KKS Ljungby/Smålandskatten 
att betala Michelles faktura? Det är ebb i 
kassan. Swisha 123 354 81 61 eller sätt in på 
BG 176-5858. Märk ”Michelle”.

KÖP PRESENTER I VÅR WEBBUTIK
Många nya artiklar finns att köpa i vår 
webbutik. Har du tänkt på att om du köper 
födelsedagspresent i vår butik så hjälper 
du samtidigt katterna? Både människa och 
katt kan hitta saker. Leksak med kattmynta 
brukar vara populärt i kattkretsar!

Gå in på butik.kks.nu. Du kan betala 
med betal- eller kreditkort, via swish, till vårt 
plusgiro eller på faktura. 

Nu kan du betala med autogiro
Kattkommando Syd har skaffat autogiro. Du 
väljer själv vilken summa som ska dras från ditt 
konto varje månad. Om du vill betala via auto-
giro skickar vi en blankett till dig som ska fyllas 
i och skickas till vår bank. Du får meddela om 
och när du vill att dragningen ska upphöra.

För mer information och autogiroanmälan, 
maila susanne.c@kks.nu eller ring 0733-38 
04 06. Du kan även skicka efter blanketten ge-
nom att kryssa i inbetalningskortet i bilagan till 
detta KKS-blad. Blanketten kommer att finnas 
på vår hemsida, kks.nu. 

Betala med automatisk överföring
Du kan fråga din bank ifall de varje månad 
automatiskt kan dra den summa du bestäm-
mer från ditt konto till Kattkommando Syd. 
Pengarna ska då sättas in på något av Katt-
kommando Syds konton.

Nordea 1494 43 05 346
Swedbank 8169-5 973 504 722-8
Pg 138 39 84-0
Ett stort tack till er som redan gör automa-

tiska överföringar av månadsgåva, fadder eller 
veterinärvårdsfadder!  

Om du har bröstarvingar ärver dessa automa-
tiskt dig. Men utan bröstarvingar går tillgång-
arna direkt till Allmänna arvsfonden, som är 
en statlig myndighet. Om du vill att andra, ex-
empelvis hemlösa katter, ska få hjälp måste du 
skriva testamente. Personer med bröstarvingar 
kan dock testamentera hälften till ändamål 
man själv väljer.

För att Kattkommando Syd (KKS) ska kunna 
fortsätta hjälpa behövande katter är pengar 
oumbärliga. Om du vill inkludera KKS i ditt 
testamente är det bra om du anger vårt orga-
nisationsnummer, 802436-6349. 

Kontakta Birgitta Carlsson, ekonomiskt 
ansvarig KKS, för mer information, via mail 
birgitta@kks.nu eller ring 0708-87 35 10. 

Du kan också ta hjälp av bank, jurist eller 
begravningsbyrå för att upprätta ett giltigt 
testamente. 

Testamentera till KKS

MICHELLE SLÄPAD UNDER BUSS
Vi fick ett samtal om att en katt liftat i under-
redet på en buss från Lidhult till Ljungby. Vi 
lyckades så småningom fånga in den livrädda 
katten. Hon var mycket mager, sannolikt varit 
utan mat länge, 6-12 månader gammal. Tam! 

Michelles veterinärfaktura gick på 5 270 kr. 
Hon är nu i goda händer hos oss.

Kikki Nylander



FISKMYNTAKUDDE FÖR KATT
Naturtrogen Brax/Clownfisk i tyg 
fylld med kattmynta. 20 cm lång.
Pris: 50:- + frakt 11:-

KKS-KULSPETSPENNA MED 
PEKARE FÖR SKÄRM.
Pris: 60:- + frakt 11:-

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 2020.

                          #                                   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 våren 2020

Fler varor på nästa sida!

c/o Kerstin Hermansson
Albinsrogatan 45
214 67 Malmö 

Alla priser inkl porto

GÅVOGRAM
Finaste gåvan när man stödjer
någon som verkligen behöver 
hjälp som hemlösa katter. 
Välj summa att ge som gåva till 
KKS. Den som du vill ska få gåvo-
grammet får det med tack från 
KKS. Gåvogrammet skickas till dig 
så att du kan slå in det i paket. 

Pris: Välj belopp själv och lägg 
till 11:- för frakt.

p Almanacka 2021 förbeställd= 144 kr
p 2 Almanackor 2021 förbeställd = 266 kr
p Vykort KKS-katter 10 st= 56 kr 
p Vykort KKS-katter 20 st= 107 kr 
p Skicka blankett för AUTOGIRO 
GÅVOGRAM. Antal: ..... Belopp: .............
p Jag vill bli FADDER och betalar 
    ................. kr/månad.
p Jag vill bli FÖRSÄKRINGSFADDER åt              
    valfri katt och betalar
    p 1 080 kr/år  p 90 kr/månad
p Jag vill bli VETERINÄRVÅRDSSFADDER
    åt valfri katt och betalar
    p 1 080 kr/år  p 90 kr/månad

p JUBILEUMSGÅVA. 
Summa: ....................
p KKS-vän 2020= 100 kr
p Disktrasa KKS 1 st= 41 kr 
p Disktrasa KKS 4 st= 111 kr 
Fisk med kattmynta= 61 kr
 p Brax   p Clownfisk
.... Myntabläckfisk= 46 kr
.... Myntakuddmix= 122 kr
.... Laminerad skylt=36 kr
 p Grön  p Gul
 p Lila    p Blå 
... Katt-tesked= 86 kr
... KKS-kulspetspenna= 71 kr

GE GÅVA VIA AUTOGIRO
KKS har skaffat autogiro. Om 
du vill ge en gåva varje månad 
till KKS kan den dras från ditt 
konto via autogiro. Du kan 
kryssa för på inbetalningskortet 
att vi ska skicka dig en autogi-
roblankett. 

HANDLA I WEBBUTIKEN
Fler varor finns i Kattkom-
mando Syds webbutik, butik.
kks.nu. Betala till plusgiro, med 
betal- och kreditkort, på faktura 
eller via swish. 

FÖRBESTÄLL 2021 ÅRS KATTALMANACKA!
Nästkommande års almanacka har varit klar vid midsom-
mar för att den ska kunna säljas på marknader och loppisar 
under sommaren. Så blir det inte i år på grund av corona-
pandemin. Du kan förbeställa almanackan redan nu på 
inbetalningskortet nedan. Den kommer i din brevlåda efter 
midsommar. 



Handla från KKS butik och hjälp oss hjälpa fler nödställda katter!

Tesked KATT
Rostfritt stål, ca 12 cm lång, kan 
hänga på kanten av glaset/muggen.
75:-/st + frakt 11:-

MYNTAKUDDE FÖR KATT
Mixade färg/form, 4 st.
Pris: 100:-/ 4 st + frakt 11:-

DISKTRASA Á LA KKS
Disktrasor med kattmotiv. 
20 x 17 cm.
Pris: 30:-/st + frakt 11:-. 
Pris: 4-pack 100:- + frakt 11:- 

Kattkommando Syd tackar alla katt-
vänner som stöttar oss i dessa svåra tider!

MÅNADSFADDRAR EN SÄKERHET
Vi är mycket tacksamma till våra faddrar som varje månad sätter in en 
summa till KKS. Dessa pengar gör att vi kan ta katter till veterinär med 
vetskap om att det kommer att finnas pengar på kontot i slutet på 
månaden. 

Det gäller även försäkrings- och veterinärvårdsfaddrar samt mat-
faddrar till våra katthem. 2019 fick vi in närmare 250 000 kr från 
faddrarna. Eftersom utgifterna ligger på flera miljoner kr per år, är detta 
värdefulla inkomster. 

Om du vill bli FADDER kan du anmäla dig via inbetalningskortet. 

VETERINÄR- OCH FÖRSÄKRINGSFADDER
Vi har två olika sorts faddrar för försäkring av katter. Veterinärvårdsfad-
derpengar (VF) går oavkortat till KKS och används till veterinärvård av 
de katter som har VF. Fördelen är att KKS slipper betala självrisk och 
procent på kostnaden till försäkringsbolag.

De katter som försäkringsfaddrar betalar till är försäkrade i ett för-
säkringsbolag. Vi har ett avtal med Agria. KKS Landskrona har katterna 
försäkrade i Sveland. Det är fördelaktigt att ha katten försäkrad i ett 
försäkringsbolag om katten ofta råkar ut för något och veterinärvården 
blir kostsam i längden. 

BLÄCKFISK MED KATTMYNTA
Blandade färger.
Pris: 35:-/st + frakt 11:- 

HUR HJÄLPER DU KATTER UTAN KOSTNAD?
Jo, du kan anmäla dig som medlem i Sponsorhuset. Bara 
genom att registrera dig som medlem får KKS en slant! Vill 
du dessutom delta i panelundersökningar eller handla från 
någon av över 500 butiker som är anslutna till Sponsor-
huset, får KKS vid varje köp en slant – och det kostar inte 
dig någonting.

Om du handlar kattmat via nätet, kan du göra detta via 
Sponsorhuset. 2019 fick KKS 42 595 kr från Sponsorhuset.

Tack till var och en som bidragit till dessa pengar till 
katterna! 

Anmäl dig på www.sponsorhuset.se/kks.

LAMINERAD SKYLT 
”Här bor busiga katter”
Grön/Rosa/Blå/Gul
Pris: 25:-/st + frakt 11:-

VYKORT MED KKS-KATTER
Blandade vykort
Pris: 45:-/10 st + frakt 11:-
           85:-/20 st + frakt 22:-
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