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Vi har opererat våra tänder

SKÄNK GÅVA TILL TANDLÄKARBESÖK
Gåvor tas tacksamt emot på PG 76 25 20-5 
eller swisha 123 354 66 03. Märk ”Tänder”.
Tack på förhand!  

KOSTSAMMA TANDOPERATIONER
Många katter har fått hjälp av KKS med 
nödvändig tandvård. Ofta har många tän-
der fått dras ut, men katterna kan äta ändå. 
Eftersom de flesta försäkringar inte täcker 
tandsjukdomar eller minskar fakturan med 
mindre belopp, är det väldigt kostsamt.

Ge gärna en extra slant i jul till katterna 
som måste gå till tandläkaren. Sätt in din 
gåva på PG 138 39 84-0 eller swisha 123 
554 90 27. Märk ”Tänder”. 

Vi ska operera tänderna
Lenas katthem har tre veterinärbesök inbo-
kade till tandläkare. Sune, Trulls och Elsa 
behöver få tänderna fixade. Tandsten ska tas 
bort och dåliga tänder dras ut.

Om tandproblem inte behandlas kan katten 
få riktigt ont. Dessutom ökar bakterietillväx-
ten. Då katter är bra på att dölja att de har ont 
behöver vi människor hjälpa dem genom att 
ha koll på symptom som kan uppstå. Exem-
pel på detta kan vara dålig andedräkt, rött 
tandkött, lättblödande tandkött, varbildning i 
munnen, lösa eller tappade tänder.

Det är dyrt att gå till tandläkaren (och de 
flesta försäkringar täcker bara delvis eller inte 
alls). Lenas katthem ber därför om ekonomiskt 
stöd till veterinärbesöken. 

Roza drog ut 12 tänder
När Roza var nio år gammal lämnade hon ett 
slitsamt liv hos en missbrukare för att placeras 
i ett stödhem hos KKS. Hon var otroligt mager, 
okastrerad, med många kattungekullar bakom 
sig.

Roza var i början försiktig med mänsklig 
kontakt. Alltid lika lugn och stillsam. Först på 
tredje året började hon hoppa upp i sängen 
eller soffan. Hon märker även små saker man 
gör för henne och uppskattar det!

Men nyligen fick hon väldigt ont i munnen. 
Hennes tandstatus var dålig. 12 tänder drogs 
ut på Kalmar djursjukhus i början på oktober. 

Stödmatte hoppas hon ska bli pigg igen när 
hon äntligen blivit av med tandvärken.

Fabian

Simba

Roza

Sune

Elsa

Trulls

Gustav

Gustav har blivit av med alla tänder
Stackars fine Gustav är bara två år, men 
diagnosticerades med Forl, en tandsjukdom, 
i januari. Han blev av med en del av tänderna 
vid en första operation på Helsingborgs 
djursjukhus. Men resten var också tvungna att 
dras ut för att Gustav skulle må bra. De skedde 
i oktober till en kostnad av 11 799 kr. Gustav 
är nu tandlös. Men det brukar gå bra ändå när 
värken är borta.

Fabian mår bra 
Fabian fick tandköttsinfektion på grund av 
dåliga tänder och därför fick flera tänder dras 
ut efter undersökning. Han mår jättebra nu 
med frisk mun!

Simba är en treårig Helig Birma-katt som 
tyvärr fått dåliga tänder. Han har nyligen ope-
rerat ett antal tänder för 5 259 kr hos Evidensia 
i Kristianstad. Simba är en mycket kelen och 
tillgiven katt som söker nytt hem. Intresserad? 
Maila lena@kks.nu eller birgitta@kks.nu.

GOD JUL

Följ katternas öden dagligen!
www.facebook.com/
kattkommandosyd
www.instagram.com/
kattkommandosyd/



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

Tre syskon är nu bara två.

Tippan kollar när Roger busar med leksaken.

Äntligen är den förhatliga tratten borta!

HJÄLP KALMARS KATTUNGAR
Vill ni stötta vårt arbete i Kalmar med omnejd 
tar vi tacksamt emot detta.
Swish 123 511 12 73
Bankgiro 5011-5872
Tillsammans gör vi skillnad. För varenda katt!

ÖPPNA DITT HEM FÖR BEHÖVANDE KATT
Du kan anmäla dig som stödhem till stod-
hem@kks.nu eller genom att ringa Lisbeth, 
0455-221 19. Katter som söker hem hittar 
du på vår hemsida, kks.nu, och även på Fa-
cebook och Instagram. Du kan även ringa 
Lena, 0705-49 56 12, om du vill ge en katt 
ett permanent hem. 

HJÄLP OSS RÄDDA KATTER PÅ 
SOPTIPPEN
Micaela som under flera år fångade in katter 
på Berga och nu på soptippen behöver flera 
medhjälpare som kan vakta fälla, köra katter 
till veterinär och även vara stödhem. Hör av 
dig till birgitta@kks.nu om du kan ställa 
upp. 

Hemlösa Katter Kalmar fick för en knapp 
månad sedan larm från en kyrkogårdsförvalt-
ning inne i staden. De hade hittat tre mycket 
förvirrade dumpade kattungar och några 
påsar blötmat slängda på parkeringen vid 
gravkapellet. Vi ryckte ut och fick in småkis-
sarna i ett stödhem omgående och allt såg ut 
att sluta lyckligt för Abel, Apphia och Atara 
som katterna fick heta.

Dock ville det sig inte så. Abel och Apphia 
blev slöare och slöare och alla tre katterna 
hade svår diarré. Täta veterinärkontakter och 
intensivvård till trots gick det inte att vända 
för alla. Abel somnade in och Apphia kämpar 
fortfarande, men blir långsamt starkare. Atara 
är friskast i gänget och verkar i dagsläget bli 
återställd. Katterna är knappt åtta veckor 

NÄR KATTERNA FÅR BETALA FÖR MÄNNISKANS DUMHET

TIPPAN OCH ROGER VILL FLYTTA 
TILLSAMMANS
Tippan och Roger har blivit stora kompisar. 
Roger tar hand om Tippan. Vi söker ett per-
manent hem till dessa två fina katter. Hör av 
dig till birgitta@kks.nu eller ring 0708-87 
35 10 om du vill veta mer. 

Tippy Toe hade tur
Tippy Toe togs nyligen om hand. Extremt 
tillgiven, men mager och hungrig. Boende i 
området berättade att hon var hemlös och 
försökte ta sig in överallt. 

Redan samma kväll vi fick in anmälan om 
Tippy Toes olycka hittades ett stödhem som 
hämtade henne direkt. Hon visade sig vara full 
av löss. Tippy Toe mår nu bra efter mat, vila, 
värme och ohyresbehandling.

Lenas katthem passar på att tacka stödhem-
met för snabb insats. 

Och tack alla underbara stödhem för att ni 
tar emot katter i era hem. Ni är guld värda. 

Många hittekatter får sätta livet till i hemlös-
het. Förutom ekonomiskt stöd behövs alltid 
stödhem och permanenta hem. Ju fler som 
kan ta emot katter, desto fler katter kan KKS 
hjälpa. 

I somras fick KKS telefonsamtal från en anställd 
på soptippen i Helsingborg. En mamma med 
kattungar hade upptäckts. Några dagar senare 
körde en bil på en katt som antagligen var 
mamman och hon dödades direkt. Jakten bör-
jade för att rädda kattungarna. Fyra kattungar 
fångades in i omgångar. En av dem, Lill-Tipp, 
visade sig vara i dåligt skick så det blev brått till 
Helsingborgs djursjukhus. Hon lades in, men 
fick somna in under natten.

Ytterligare kattungar hittades och båda 
kullarna togs om hand av de soptippsanställda 
som hittat dem. Två har nu flyttat till nytt 
permanent hem, medan familjen inte kunde 
skiljas från två av de svarta ulltottarna. Tre får 
stanna i det andra hemmet.

Sen var det dags för vuxna. Tippan fånga-
des in först. Hon fick läggas in på djursjukhuset 
för att bli i bättre skick. Det kostade 30 000 kr. 
Tippan placerades i stödhem i Åstorp jämte 
ytterligare en vuxen katt, Roger, som också 
kommer från tippen.

Dessa två har gjort stora framsteg. Roger 
tror vi haft ett hem tidigare. Han är väldigt 
kelen. Han har dock haft diarré och fått besöka 
veterinär flera gånger. Både Tippan och Roger 
är nu kastrerade, dubbelvaccinerade och id-
märkta.

Ännu tidigare i sommar hade fyra kattungar 
siktats på tippen och fångats in av en av de 
anställda. En privatperson har också fångat in 
en mamma, döpt till Zelda, och flera kattungar 
som hon har placerat i nya hem. 

Nytt larm kom i början på oktober om en 
katt som hittades i papperspressen. Han var i 
så dåligt skick att han omedelbart kördes till 
veterinär av den anställde KKS haft kontakt 
med hela tiden. Det gick inte att rädda honom.

Hur många fler katter finns kvar? Eller ham-
nar på tippen? Vi vet inte, men vi behöver fler 
personer i Helsingborg som kan hjälpa till att 
vakta fälla när det blir aktuellt och köra katten 
till veterinär. 

Birgitta Carlsson

Tippy Toe

Charlie och Millie i sitt stödhem.

gamla i skrivande stund. 
Denna verklighet möts vi av allt oftare, fram-

för allt detta år som är helt katastrofalt med 
antal ärenden och sjuka katter. Vi kommer 
dock inte sluta kämpa för våra missar. Ju mer 
motstånd vi möter desto hårdare kommer vi 
arbeta. Katterna förtjänar det och Abel förtjä-
nar ett bättre öde än det han tilldelades av en 
människa som tröttnat på honom. 

Tippan och Roger räddade från soptipp

Ring mig när du har frågor kring Din försäkring 
Acki Görborn Erlandsson, 0708-10 67 71 
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Katter behöver ännu mer hjälp i pandemitider.

Stilige killen Pelle är helt klart yngst av katterna hos 
KKS Malmö/Österlen. 

Alexander har varit hos veterinären. 

Elin och Bibbi trivs bra tillsammans.

MATPENGAR BEHÖVS!
Anmäl dig till malmo@kks.nu om du vill bli 
matpengsfadder. Du ger valfritt belopp varje 
månad. Betala till PG 76 25 26-2 eller swisha 
123 412 53 08. Matpengar tas tacksamt 
emot även av dig som vill skänka då och då. 
Märk ”Matpengar”. 

FÖRSÄKRA EN KKS-KATT!
Försäkringen kostar 90 kr/mån eller 1 080 
kr/år. Du får information om vilken katt du 
blir försäkringsfadder åt. 

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

Tack för maten hälsar katterna
Så många som 32 katter huserar på Malmö/
Österlens katthem. Alla är äldre, var hem-
lösa när de togs om hand av KKS. Och de 
var skygga. Med åren har en del av katterna 
drabbats av olika problem och äter specialmat 
eller får medicin. Katterna trivs på katthemmet 
där de har tillgång till uterastgård och får leva 
i trygghet.

Sand, torr- och blötmat, specialfoder och 
mediciner kostar ca 11 000 kr/månad. Veteri-
närbesök ej inräknade.

Vi är så tacksamma att matpengsfaddrar 
skänker 2 600 kr/månad. Dessutom får vi mat-
gåvor från flera personer. I september kom det 
in totalt 3 740 kr. Men det behövs förstås mer, 
så om du är pigg på att bli matpengsfadder 
till valfritt belopp, anmäl dig. Och vi tar även 
tacksamt emot din gåva som själv väljer när du 
vill skänka en slant.

Hälsningar Carina, Malmö/Österlens katthem

Försäkra en KKS-katt! 
De flesta katter på Malmö/Österlens katthem 
är försäkrade i Agria tack vare ett antal perso-
ner som är försäkringsfaddrar åt dem. KKS har 
inte råd att försäkra alla katter, då vi har många 
katter som måste till veterinär direkt efter att 
de tas in och då går det inte att försäkra dem. 
Vi måste ha pengar till dessa katter i behov av 
akut vård också. 

Men om du blir försäkringsfadder blir fler 
katter försäkrade och veterinärvårdskostna-
derna kan minskas rejält.

Det behövs fler försäkringsfaddrar till kat-
terna på katthemmet. Kanske just du är nästa 
person att försäkra en KKS-katt? 

HJÄLP KATTER SOM ÄTER DYRT 
VETERINÄRFODER!
Vi tar tacksamt emot gåvor till de katter 
som behöver dyrt veterinärfoder. Skänk till 
Birgitta A:s katter, PG 76 25 30-4, swish 123 
228 81 65. Märk ”Veterinärfoder”. 

HJÄLP TILL 
VETERINÄRVÅRDSKOSTNADER
Alla pengar har gått åt och kontot behöver 
fyllas på för att kunna ge katter som Birgitta 
A ansvarar för veterinärvård. Ge gärna en 
julgåva till katterna! Märk ”Veterinärvård” och 
sätt in på PG 76 25 30-4 eller swisha 123 
228 81 65.

Katter som behöver veterinärfoder
Många katter i stödhem måste medicineras 
och äta veterinärfoder som är anpassat till kat-
tens sjukdomsbild. Detta är kostsamt.

Flera katter bor kvar i stödhem livet ut, då 
de är svårplacerade på grund av att de ska 
medicineras och är äldre. Det gäller särskilt 
tidigare hemlösa katter som är skygga.

Kissarna har det bra och är nog nöjda med 
att slippa flytta, men gåvor behövs för att de 
ska få fortsatt bra vård och rätt foder. 

Kontot är tomt
På grund av coronapandemin blev det inga 
marknader i år. Östersjöfestivalen i Karlshamn 
såväl som vår- och höstmarknaderna i Sölves-
borg ställdes in. Tidigare har vi fått in viktiga 
pengar som gått till katters veterinärvård på 
marknaderna.

Hela detta år har åtskilliga katter behövt ve-
terinärvård. Och fler kommer att behöva göra 
besök hos veterinär. Men kontot jag ansvarar 
för är tomt. Hjälp gärna till med en slant till 
veterinärvård.

  Birgitta Axelsson

Handla via Sponsorhuset – 
ger pengar till KKS!
Om du handlar på nätet vill vi uppmana dig 
att bli medlem i Sponsorhuset. Där finns över 
500 nätbutiker, hotell kan bokas, du kan lämna 
in spel med mera. KKS får en slant varje gång, 
men det kostar dig inte något extra. 2019 beta-
lades över 40 000 kr ut till KKS tack vare er som 
gör era köp där med KKS som mottagare.

Anmäl dig på www.sponsorhuset.se/kks.

Skruttans höst
I förra numret av KKS-bladet kunde ni läsa 
om Skruttans bakgrund och hur hon räddats 
till livet. Skruttan hälsar att hon mår bra i sitt 
stödhem! 

Skruttan njuter i solen!

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

1 almanacka + frakt = 144:-
2 almanackor + frakt = 266:-
3 almanackor + frakt = 366:-
4 almanackor + frakt = 488:-

Julkort med underbara KKS-katter. Köp KKS 
egna julkort med bilder på katter som vi räd-
dat. Pengarna går till att rädda fler katter. Det 
finns många fler motiv i vår egen webshop 
butik.kks.nu

Julkort 10-pack + frakt = 56:- 
Julkort 20-pack + frakt = 107:- 

Välkommen med din beställning!



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 56 53 40-7. 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. Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

 Lenas katthem.
Birgitta A, 073-83 11 897, birgitta.a@kks.nu 
PG 76 25 30-4. Swish 123 228 81 65.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 coronapandemin har KKS inte 
kunnat stå på marknader, loppisar eller orga-
niserat andra aktiviteter utom i undantagsfall. 
Intäktsbortfallet på grund av detta beräknar vi 
till uppåt 200 000 kr.

Håll utkik på vår Facebook eller hemsida, 
kks.nu, där eventuella aktiviteter under hös-
ten & vintern läggs ut.

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

TASSETACK FÖR MAT, SAND MED 
MERA TILL KATTERNA!
KKS sänder ett STORT tack till var och en 
som skänker mat, sand, transportburar, lek-
saker med mera till katterna vi tar hand om. 
Det betyder oerhört mycket för att minska 
våra kostnader. 

Vi tackar både dig som enskild och de 
djuraffärer/veterinärer som skänker till oss.

I Karlskrona kan dessa gåvor lämnas 
på kansliet på Intagsvägen 3 A, en trappa 
upp. Lämna utanför dörren om det inte är 
bemannat. Hökamåla Katthotell i Rödeby 
har tyvärr fått ställa in öppet hus varje 
månad på grund av pandemin, men det går 
att lämna på tomten. Klappa gärna en katt 
samtidigt! 

På vissa orter finns tunnor i affärer, se 
hemsidan kks.nu. Eller kontakta vår kon-
taktperson på plats, se Här hittar du KKS. 

Enklaste sättet att fånga en katt: ställ fram en kartong!

STORT TACK TILL AGRIA 
DJURFÖRSÄKRINGAR SAMT DOGGY 
AB VILKA VIA OLIKA ARRANGEMANG 
HJÄLPER HEMLÖSA KATTER 
Agria har anordnat kattparad till förmån 
för hemlösa katter och därigenom skänkt 
177.180 kr som fördelats till 43 katthem. 
Doggy har via kattmatsvarumärket Mjau 
delat ut 10 ton kattmat till 40 katthem. 
Maten kommer från initiativet Gåvoshopen 
där Mjau gör det möjligt för kattälskare att 
tillsammans samla in mat till utsatta katter.

Du som privatperson kan också göra 
mycket för de hemlösa katterna. Det första 
man kan göra är att kastrera sin egen katt 
och om det dyker upp någon hemlös katt 
så kan man låta kastrera den också om inte 
ägaren gått att hitta.

Testamente
KKS har erhållit arv från kattvänner som varit 
oumbärliga för att kunna ge katter hjälp. 
Om du funderar på att inkludera KKS i ditt 
testamente kan du kontakta Birgitta Carls-
son, ekonomiskt ansvarig för mer information. 
Maila birgitta@kks.nu eller ring 0708-87 35 
10. 

Skicka efter vårt informationsblad om testa-
mente och minnesadress efter avliden person 
från Kattkommando Syd, Intagsvägen 3 A, 
371 46 Karlskrona.

 

FÖLJ LENAS KATTHEM PÅ FACEBOOK
Lenas katthem i Sölvesborg har skaffat egen 
Facebook och finns även på Instagram. 

Tanken är att det ska bli alltmer aktivitet på 
Facebook och Instagram, även om det är svårt 
att få tiden att räcka till. Du kan stödja genom 
att gilla och följa båda. 

JULKLAPPSTIPS
Köp vår nya anteckningsbok. Smidig att ha 
med i väskan. Kattkommando Syd tryckt på 
omslaget och pennan. Beställ via inbetal-
ningskortet i bilagan eller på butik.kks.nu. 

KKS-VÄN 2021
Du ger litet extra stöd till behövande katter 
om du blir KKS-vän, vilket är detsamma som 
medlem. Det kostar 100 kr och du får ett 
medlemskort med posten. 

Sätt in avgiften på PG 138 39 84-0, glöm 
inte att märka ”KKS-vän”. Du kan även betala 
via inbetalningskortet i bilagan till detta 
KKS-blad.

Gamla KKS-vänner meddelas endast på 
detta sätt. 
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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 2020

Fortsättning på nästa sida!

c/o Kerstin Hermansson
Albinsrogatan 45
214 67 Malmö 

Alla priser inkl porto

p Almanacka 2021 = 144 kr
p Almanacka + 10 KKS-julkort = 189 kr
p 2 Almanackor 2021 = 266 kr
    ......  Almanackor 2021 = ………
KKS-julkort: Motiv 1: ... Motiv 2: ...
Motiv 3: … Motiv 4: … = ………...
Frakt 11 kr upp till 10st. 22 kr upp till 20st.

p  10 Julkort KKS-katter = 56 kr
p 20 Julkort KKS-katter = 107 kr
…. KKS-anteckningsbok = 144 kr
…. KKS-kulspetspenna = 71 kr 
p Vykort L Miörner 10 st= 77 kr 
p Vykort L Miörner 20 st= 129 kr

p JULGÅVA. 
Summa: ....................
p KKS-vän 2021 = 100 kr
JULOGRAM. 
Antal: … Belopp: ……….
p Silverbandet = 41 kr 
p Fisk med kattmynta= 61 kr
 p Brax   p Clownfisk
.... 4 Myntakuddar= 122 kr
.... Katt-kakform = 41 kr
.... Kattsveket = 165 kr

NYHET!

JULOGRAM
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 julo-
grammet får det med tack från 
KKS. Julogrammet skickas till dig 
så att du kan slå in det i paket. 

Välj jämna hundralappar och 
lägg till 11:- för frakt.

Hjälpa till
Kan du sy, virka, göra smycken eller nåt annat? Vi behöver hjälp att tillverka 
saker som vi kan sälja i vår webshop. Alla marknader är nu inställda så vi 
kommer inte kunna få in pengar på det sättet. Nu satsar vi ännu mer på 
vår webshop istället. 

Till webshopen vill vi gärna ha minst 5 likadana och till vårt KKS-blad ca 
50 st. Det kan vara kattleksaker, tygkassar, kattdynor, grytlappar, örhängen, 
halsband eller nåt annat. Frågor och förslag mailas till susanne.c@kks.nu, 
jag har även virkmönster till kattleksaker. 

Skicka till:  Kattkommando Syd, Intagsvägen 3A, 371 46 Karlskrona

ALMANACKA & JULKORT
Almanacka med härliga kattbil-
der och kattnamnsdagar. Alma-
nackan med fina bilder på räd-
dade katter på övre halvan och 
gott om utrymme för anteck-
ningar på den undre halvan. Det 
här är en jättebra present eller 
julklapp till alla dina kattvänner, 
almanackan kommer glädja 
dem hela året. Kolla om just din 
katts namn finns med så du kan 
fira din kompis extra någon dag. 
Tack till alla som handlar av oss. 
Almanackan är en stor inkomst 
och pengarna vi får in räddar 
många kattliv. 

1 almanacka + frakt = 144:-
2 almanackor + frakt = 266:-
3 almanackor + frakt = 366:-
4 almanackor + frakt = 488:-

Julkort med underbara KKS-
katter. Köp KKS egna julkort 
med bilder på katter som vi räd-
dat. Pengarna går till att rädda 
fler katter. Det finns många 
fler motiv i vår egen webshop 
butik.kks.nu

Julkort 10-pack + frakt = 56:- 
Julkort 20-pack + frakt = 107:-  

ANTECKNINGSBOK MED PENNA 
Kattkommando Syd tryckt på fram-
sidan och på pennan. 
100:- + FRAKT 44:-



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

SÅ HÄR KAN DU UTAN KOSTNAD HJÄLPA HEMLÖSA KATTER: 
GÅ MED I SPONSORHUSET!
Vill du hjälpa hemlösa katter? Du kan bo var som helst i landet. Ge 
lite av din tid för att svara på undersökningar så får KKS pengar. 
Hjälpa oss hjälpa fler katter in i värme och trygghet. Genom att 
du deltar i marknadsundersökningar så får Kattkommando Syd 
pengar! Här köper du inget - du ger av din tid!

Panel.se ger 10 kronor när du blir medlem och 5-40 kr för varje 
undersökning, du och Kattkommando Syd delar 50/50 på ersätt-
ningen.

Det kanske verkar som lite pengar men ju fler som svarar desto 
mer pengar blir det.

Anmäl dig på www.sponsorhuset.se/kks.

god jul önskas 
alla kattvänner!

KAKFORM KATT
Till pepparkaksbaket. Fler kattfor-
mar i webbutiken!  
30:-/st + frakt 11:-

KATTSVEKET
99:- + frakt 66:-

Kattsveket av Mari Bister handlar 
om övergivna kattungar som 
hittas i en låda och två pojkar 
försöker rädda dem. Boken är 
den första i serien Djurdeckarna. 
Deckarserien är lämplig för barn 
mellan 5 och 10 år.

Mari Bister fick Tomelilla kom-
muns kulturpris 2018. Motivering: 
För sina spännande böcker som 
lär barn livsglädje och djurkärlek.

Handla från KKS butik och hjälp oss hjälpa fler nödställda katter!
KKS-KULSPETSPENNA MED 
PEKARE FÖR SKÄRM.
60:- + frakt 11:-

VISA ATT DU STÖDER 
HEMLÖSA KATTER
30:- + frakt 11:-

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

VYKORT
Blandade vykort skänkta av 
konstnär Lena Miörner. 
10-pack 45:- + frakt 22:-
20-pack 85:- + frakt 44:-

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