
Silke har med tiden blivit en riktigt stilig katt!

Kalle njuter i solen i väntan på det rätta hemmet!

Silke nyss intagen.
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25 katter fick nya hem 
En djurvän räddade flera hemlösa katter, men 
när de yngsta blev könsmogna blev det brått 
att hitta hem och kastrera dem.

25 katter i olika åldrar har vi lyckats hitta 
permanenta hem till. Kvar finns tre katter. En av 
dem är en 4-årig hankatt, van vid fria utemöj-
ligheter. 

Har du det rätta hemmet åt Kalle som finns 
utanför Helsingborg? Kontakta i så fall lena@
kks.nu. 

22 katter med ögon-
problem och diarré 
Kattungar med rinnande ögon och diar-
réer. 17 kattungar som var mellan fem 
och åtta veckor gamla från flera olika 
kullar. Fem vuxna honor, varav en hög-
dräktig. Det var vad Kattkommando Syd 
ställdes inför när en kvinna som jobbade 
på gården i nordöstra Blekinge hörde av 
sig för att få hjälp.

Hon tog hand om katterna, men insåg 
att hon behövde både ekonomisk hjälp 
och hjälp att hitta hem till dem.

Det har blivit många veterinärbesök 
för kattungarna med ögonproblem. Fyra 
var så illa däran att ett öga fått opere-
ras bort. Prov visade att diaréerna be-
rodde på parasiten giardia som kattung-
arna fått behandling för och blivit bra.

Den högdräktiga honan och kattungar 
från flera kullar fick åka till vår medar-
betare i Stockholm. Alla katterna har nu 
flyttat till permanenta hem, inklusive de 
ungar som honkatten födde - allt gick bra 
vid födseln. 

En av kattungarna som fick namnet 
Saba hade bara ett öga när hon hittades 
och ett medfött fel i höften. Ledkulan 
har opererats bort. Saba mår jättebra 
nu i nytt hem tillsammans med kattkom-
pisen Molly. 

Astrid och Caspian kom till stödhem 
i Eslöv. Båda har haft ögonproblem och 
Astrid är en av de ungar som nyligen fått 
operera bort ett öga. Men Caspian som 
haft sår på hornhinnan ska få behålla 
sitt. Stödhemmet behåller Astrid och en 
av mammorna som hittills bott i stödhem 
ska flytta dit permanent. Caspian har 
väntande hem när efterbehandlingen av 
ögat är klar.

Vi är så glada att ha kunnat hjälpa 
alla katter, både med veterinärvård och 
placering i nya hem. Det har kostat uppåt 
100 000 kr. Utan hjälp av alla er som 
skänker gåvor till Kattkommando Syd 
hade vi inte kunnat hjälpa dessa katter. 
Så ett stort TACK!

Birgitta Carlsson

Silke hittades en varm sommardag i juli förra 
året. En liten grå pälsboll på 400 gram, mager 
som en speta och pälsen full med loppor. Hon 
var så uttorkad att hon nästan tuppade av i 
bilen.

Med svår diarré, och så klart öronskabb, blev 
det en daglig dusch och kamning med luskam. 
En liten tjej med stor personlighet som mor-
rade varje gång det var matdags!

Silke blev snabbt en del av flocken, men 
fostermamma Betty var något alldeles extra. 

Efter några bakslag med hemsk diarré och 
veterinärfoder kunde hon senare flytta till ett 
nytt underbart hem tillsammans med bästisen 
Busan. 

Kikki Nylander

SILKES RÄDDNING
Tack var Kattkommando Syd i Ljungby, 
Smålandskatten, räddades Silke till livet. Stöd 
verksamheten genom att sätta in en gåva på 
BG 176-5858 eller swisha 123 354 81 61.  

Grå pälsboll 
på 400 gram

Många katter räddade under coronaåret

Kattkommando Syds katter 2020

875 permanent placerade
180 platser på katthemmen
Över 1 000 i stödhem under året 

Följ katternas öden dagligen!

www.facebook.com/

kattkommandosyd

www.instagram.com/

kattkommandosyd/



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

Stilige Macho behöver en kompis i samma storlek. 

Snöis efter första veterinärbesöket. 

Snöis myser i soffan numera. 

Sofie myser i sitt stödhem.

Innekatten Macho började urinmarkera litet 
överallt i tidig ålder. Efter en tid gav Machos 
familj upp, men istället för att kastrera honom 
vid fem månaders ålder lämnades han vidare 
till en annan familj. Han blev ensamkatt, men 
det gjorde ingen skillnad. Han fortsatte att 
kissa på fel ställen.

Vid sju månaders ålder blev Macho kastre-
rad. Veterinären hittade bara en testikel, så 
Macho fortsatte att bete sig som en okastrerad 
hane. Hans nya familj tröttnade på Machos 
beteende och ville inte behålla honom.

Kattkommando Syd ryckte in och Macho 
flyttade till Lenas katthem i Sölvesborg. Han 
kissade ned allt i sitt rum. Filtar i hans sovkorg 
fick bytas dagligen och väggarna torkas. Yt-
terst sällan använde han lådan.

Remingtons kattlya i Löddeköpinge, ett av 
Kattkommando Syds katthem som öppnade 
sina dörrar för behövande katter på 00-talet, 
har de flesta katter försäkrade. Men sex katter 
är fortfarande oförsäkrade och det beror på 
att det behövs försäkringsfaddrar (FF) för att 
bekosta försäkringarna.

- Vi är mycket tacksamma för varje försäk-
ringsfadder som hjälper oss hålla katterna 
försäkrade, säger Christina Jansson i Reming-
tons kattlya.

Men Christina och Roger Lindwall som 
sköter katterna i lyan bidrar också stort till kat-
ternas försäkringar.

Pippilotta Viktualia Rullgardina Krus-
mynta Efraimsdotter Långstrump diagnos-
ticerades med hyperthyreos när hon var hos 
veterinär för seniorkoll (betalas inte av försäk-
ringsbolaget). Hon fick snabbt tid hos veterinär 
Satu Kärnä på Skogsbykliniken på Öland för 
radioaktiv jodbehandling mot struman. 

Pippilottas kostnad blev 18 629 kr. Agria 
ersatte med 13 482 kr. 

Avliva ALDRIG katt med kisseriproblem

Dramatisk ökning av 
tandoperationer

Räddad i sista minuten Försäkrade katter 
betalar sig

Sofie kommer från ett ärende i Simrishamn, 
där flera hemlösa katter kommit till en gård 
för att få mat. Sex katter har hittills placerats i 
stödhem. De fem kvarvarande kommer inom 
kort också att få komma till stödhem.

Flera av katterna har medicinska problem 
och några har tandsjukdomen FORL. Sofie har 
nu opererat bort ett antal tänder, men ytterli-
gare tänder ska dras ut. 

Kompisen Mini från samma ärende kommer 
också att behöva tandvård. Hon har redan 
varit hos veterinär för kontroll och provtagning 
av rinnande ögon. 

Alla katter ska dessutom kastreras, id-mär-
kas och vaccineras (flera är redan klara). Det 
blir stora kostnader för Kattkommando Syd.

Birgitta Axelsson 

Till gården i Simrishamn där flera katter sökt 
sig för att få mat dök Snöis upp när det första 
snöovädret började i vintras. Hon var väldigt 
mager, full med ohyra och orkade först inte 
äta. Det var nog i sista minuten för Snöis.

Hon skulle kastreras före flytt till stödhem, 
men veterinären bedömde henne vara i för 
dåligt skick för att kastreras då. Hon hade 
hudinfektioner och dåliga blodvärden. Snöis 
ordinerades antibiotika. Efter flera veterinär-
besök med långvarig antibiotikabehandling 
konstaterades att Snöis lider av en autoimmun 
sjukdom.

Snöis får nu kortison och ska utredas vidare 
hos veterinär. Hon är en riktig kämpe, hon äter 
bra, medicinen slinker ned med hjälp av litet 
tonfisk. Snöis gillar att ligga nära ett varmt 
element. 

Hittills har veterinärkostnaderna gått på  
17 500 kr. 

Birgitta Axelsson 

Macho togs till veterinär där han genom-
gick en operation för att avlägsna den andra 
testikeln som satt i ljumsken. Några dagar efter 
operationen började Macho sköta lådan.

I skrivande stund efter påsk har det gått en 
månad. Macho är lugnare och sköter lådan 
perfekt! 

Med denna berättelse vill jag visa hur viktigt 
det är att ALDRIG avliva en katt på grund av 
kisseriproblem utan att gå till botten med 
problemet. I Machos fall räckte det med en 
kastrering. Ibland kan det vara miljöombyte 
som behövs. 

Kattkommando Syd har placerat om många 
katter med kisseriproblem som har försvunnit 
vid flytt till nytt hem.

Lena Kristiansson 

STÖD LENAS KATTHEM
Ge en gåva till Lenas katthem där många kat-
ter fått en fristad under årens lopp. Sätt in på 
PG 76 25 20-5 eller swisha 123 354 66 03. 

Sofies tänder 16 902 kr
Sofies kommande 
tandoperation ca 5 000 kr
Minis veterinärbesök 5 503 kr
Minis kommande tandoperation ? 

Det lönar sig att försäkra
Remingtons veterinärvård 2019:
Veterinärvårdskostnader 422 270 kr
Agria-premie 65 430 kr
Ersättning Agria 193 390 kr
Tack vare försäkringarna minskade Reming-
tons veterinärvårdskostnader med 127 960 kr. 

GE ETT BIDRAG TILL 
SIMRISHAMNSKATTERNA
Om du vill stödja vårt arbete med dessa 
katter sätt in en gåva på PG 76 25 30-4 eller 
swisha 123 228 81 65. Märk ”Simrishamn”. 

ANMÄL DIG SOM FÖRSÄKRINGSFADDER!
Hjälp Remingtons kattlya att försäkra de sista 
sex katterna. Maila stina@kks.nu eller sms:a 
0706-67 36 86. Det kostar 90 kr/månad 
eller 1 080 kr/år om du föredrar att betala 
årsvis. Du kan sätta in direkt på BG 5024-
2213 eller swisha 070 322 70 15. Det går 
också bra att sätta in en gåva. 

DYR VETERINÄRVÅRD FÖR SNÖIS
Vill du hjälpa Snöis, en av Simrishamns- 
katterna? Sätt in en gåva på PG 76 25 30-4 
eller swisha 123 228 81 65. Märk ”Snöis”. 

Pippilotta



Katter och katthem behöver ännu mer hjälp i pandemitider.

Söta Gina kommer att få ett bra liv framöver.

Strimma måste opereras så hon kan få ett bra liv. 

Dagarna blir ljusare och varmare. Vi har ändrat 
klockan och får längre dagar. Vi startar upp 
trädgården, tar fram utemöbler. Vi gläds åt att 
den efterlängtade våren är här! Men en liten 
skara av oss har redan ont i magen och ytterst 
litet att glädja oss åt allt som våren för med sig.

För vi vet vad som komma skall. Och det har 
redan börjat.

Vi har fått in ärenden med dumpade, fertila 
katter, givetvis okastrerade och omärkta. Nu är 
inte de söta, gulliga kattungarna från i somras 
så söta längre. Honkatterna löper och vrålar 
hela natten och får sedan en hög kattungar 
man inte vill ta hand om. Hankatterna urinmar-
kerar, är ute och ränner hela nätterna i jakt på 
honor att para sig med och kommer in såriga 
och sönderslagna. 

Tror ni inte att det är så här? Att man faktiskt 
dumpar sina före detta gulliga kattungar och 
lämnar dem nånstans åt sitt öde, där ”nån 
annan” får ta hand om dem. Om de har tur att 
hittas i tid…

Lilla Strimma bodde ute på en gård och födde 
den ena kullen efter den andra. När Kattkom-
mando Syd fick vetskap om Strimma placera-
des hon i ett stödhem i Stockholm, där hon fick 
ta hand om sista kullen ungar. När ungarna fått 
egna hem skulle Strimma kastreras och hon 
skulle äntligen få lugn och ro och bara bry sig 
om sig själv.

Men när hon undersöktes av veterinär hit-
tades sammanväxningar mellan urinblåsan 
och navelsträngen, som borde ha försvunnit 
när hon var liten unge. Nu får lilla Strimma 
genomgå ytterligare undersökningar och 
operation för att rätta till det sammanvuxna, 
så att hon inte ska få problem med att kissa i 
framtiden. 

Bara ultraljud med sövning kommer att 
kosta 3 000 kr. Vi vet inte ännu vad operatio-
nen kommer att kosta. 

Birgitta Axelsson

Precis som förra året går det att redan nu 
förbeställa 2022 års kattalmanacka som inne-
håller text och foton på katter som Kattkom-
mando Syds räddat till livet. Alla marknader 
och andra arrangemang som vi brukar delta i 
under vår, sommar och höst är inställda (med 
reservation för hösten) och därför erbjuder vi 
förköp. Almanackan skickas ut i början på juli.

Du kan betala på inbetalningskortet i bila-
gan till detta blad. Eller sätt in på PG 138 39 
84-0. Märk ”Kattalmanacka 2022”.  Förra året räddades många katter från soptip-

pen i Helsingborg. Det började med ett samtal 
från en anställd på tippen i början på som-
maren och fortsätter fortfarande, eftersom 
nya katter dyker upp. Av det 30-tal katter som 
tagits om hand har många fått permanenta 
hem och en del bor i stödhem.

Lilla Sotis uppskattas vara runt 1,5 år. Hon är 
starkt präglad av sin tid på soptippen berättar 
stödmatte:

- Hon är ett kriminellt geni när det gäller 

Gina – född att DÖ?

Strimma har fött kull efter kull

Förbeställ kattalmanackan för 2022 Vem vill ta emot oss för alltid? 

Unga honkatter som föder ute. Dödfödda 
ungar och kattungar som svälter eller fryser 
ihjäl för att deras stackars mamma är kattunge 
själv och varken klarar att ta hand om sig själv 
eller ungarna. 

Gina är den första i år. Hon räddades från 
helvetet hon levde i av rådiga djurvänner. 
Högst troligt är hennes mamma och syskon 
inte i livet.

Denna goa lilla kärlekstörstande tös – med 
alla tecken på inavel och svält som finns. Hon 
är nu räddad och kommer att få all kärlek, 
trygghet och vård hon behöver. 

Kikki Nylander

HJÄLP OSS HJÄLPA GINA OCH ANDRA 
ÖVERGIVNA KATTER
Smålandskatten/KKS Ljungby har haft stora 
utgifter och kontot är nästan nere på noll. Nu 
blir det stora kostnader framöver för veteri-
närvård, specialfoder, kastrering med mera 
när allt fler hemlösa katter kommer i vår väg. 
Ge oss en gåva på BG 176-5858 eller swisha 
123 354 81 61. Tack på förhand! 

HJÄLP STRIMMA MED EN GÅVA!
Varje peng räknas! Sätt in en gåva på 
PG 76 25 30-4 eller swisha 123 228 81 65. 
Märk ”Strimma”. 

2022

PRESENTTIPS
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. 

Sotis Simon & Sixten

att stjäla mat. Plötsligt dyker en tass fram och 
sträcker sig mot chipsskålen. Och om man läm-
nar sin mat obevakad är Sotis snabbt framme.

Sotis är nu redo att flytta till permanent 
hem. Hon är väldigt livlig och lekfull, kräver 
mycket tid och stimulans. Det går att klappa 
henne, men som alla katter som är födda ute 
har det tagit tid att få henne att lita på männ-
iskor. När stödhemmet diskar stryker sig Sotis 
mot stödhemmets arm!

Två andra katter från soptippen finns i 
samma stödhem. Det är Sixten Svanslös (efter 
operation) och Simone. Dessa två håller ihop 
som ler och långhalm och behöver gemen-
samt hem.

Kontakta birgitta@kks.nu eller ring 0708-
87 35 10 om du är intresserad att ge Sotis eller 
de andra två ett för alltid-hem.  



AKTIVITETER

Anmäl adressändring till adress@kks.nu och meddela 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 123 293 39 76. 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.
Svedala: Anki I, 0737-500 500, anki.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.
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
Österlen: Susanne T, 0708-82 41 35, 
susanne.t@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 våren 
& sommaren 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.thorn.ottosson@kks.nu
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
Ann-Margaret Svensson, 
webmaster/digitalt arkiv
Stödhemsanmälan: Lisbeth Nilsson, 
stodhem@kks.nu, 0455-221 19
Webbutik: 
Susanne Cederholm, butiken@kks.nu
Webmaster & bitr. webmaster:
Ann-Margaret S, webmaster@kks.nu
Josefine Edvardsson, josefin.e@kks.nu
Ärendeansvarig: Birgitta Axelsson, 
birgitta.a@kks.nu, 073-83 11 897. 
Ärenderegister:
Lena Kristiansson (före 2013), 
Christine Karlsson, arende@kks.nu

Testamentera till hemlösa katter
Kattkommando Syd är i dag en av de största 
omplaceringsverksamheterna för katter i 
landet. Vi hjälper hemlösa katter, men även 
familjekatter som av någon anledning behöver 
få ett nytt hem. Det kostar mycket pengar med 
veterinärvård, kastrering, id-märkning, vacci-
nation, mediciner och inte minst mat och sand.

Du som har katters väl och ve nära hjärtat 
kan hjälpa behövande katter i framtiden 
genom att inkludera Kattkommando Syd i ditt 
testamente. 

Kontakta Birgitta Carlsson, ekonomiskt 
ansvarig, för mer information. Maila birgitta@
kks.nu eller ring 0708-87 35 10. Du kan 
beställa vårt informationsblad om testamente 
från KKS, Mörtövägen 77 c, 373 45 Rödeby. 

Gåva till minne av avliden
Det är fint att hedra en avliden kattvän genom 
en gåva till en organisation som värnar om 
katter. Om din älskade katt och familjemedlem 
somnat in, kan du hjälpa andra katter genom 
att ge en minnesgåva till Kattkommando Syd 
(eller annan kattorganisation).

För mer information, ring Inger Thorn 
Ottosson, 0729-74 51 58, eller maila inger.
thorn.ottosson@kks.nu. Du kan skicka efter 
ett blad med information om minnesadress. 

Skänk mat, sand, kattsaker!
Kattmat, sand, olika kattsaker, exempelvis klös-
bräda, behöver Kattkommando Syd i parti och 
minut. Därför minskar våra kostnader om du 
skänker sådant du inte har användning för eller 
handlar i butik som har tunna för vår räkning. 

På vissa orter finns tunnor i affärer, se hem-
sidan kks.nu. Eller kontakta vår kontaktperson 
på plats, se Här hittar du KKS. 

I Karlskrona finns vårt kontor på Intagsvä-
gen 3 A, mittemot Dynapac. En trappa upp 
hittar du vår dörr direkt ovanför trappan. Om 
det är obemannat, ställ utanför dörren. 

Tack till var och en som stöttar oss, både 
privatpersoner och affärer! 

HAR DU BETALAT KKS-VÄNAVGIFTEN?
Du stöttar extra genom att bli KKS-vän = 
medlem. Det kostar 100 kr och du får ett 
medlemskort med posten. KKS-vän gäller för 
kalenderår.

Både gamla och nya KKS-vänner är väl-
komna! Vi påminner inte tidigare KKS-vänner 
på annat sätt än via KKS-bladet.

Sätt in avgiften på PG 138 39 84-0, märk 
med ”KKS-vän”. Du kan 
även betala via inbetal-
ningskortet i bilagan till 
detta KKS-blad.

Hökamålas katter söker 
försäkringsfaddrar
Hökamåla Katthotell i Rödeby är ett av 
Kattkommando Syds katthem. På grund av 
pandemin har öppet hus varje månad varit 
inställt sedan i mars 2020. Blixten, Ystad och 
Rödebyholms-Kalle har Gunilla Virf i Örebro 
som veterinärvårdsfadder (VF)*. 

Fler katter behöver försäkras eller få veteri-
närvårdsfadder. 

* Veterinärvårdsfadderavgift betalas direkt till 
Kattkommando Syd och pengarna används när kat-
ter med VF behöver veterinärvård.  

FÖRSÄKRA HÖKAMÅLAS KATTER!
Försäkring i Agria kostar 90 kr/mån och  
1 080 kr/år om man väljer det alternativet. 
Maila birgitta@kks.nu eller ring 0708-87 
35 10 om du vill bli försäkringsfadder (FF). 
Du kan även sätta in direkt till PG 56 53 
40-7 (nytt plusgiro för Hökamåla). Gåvor tas 
förstås tacksamt emot!

Ring mig när du har frågor kring Din försäkring 
Acki Görborn Erlandsson, 0708-10 67 71 
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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 våren 2021

Fortsättning på nästa sida!

c/o Kerstin Hermansson
Albinsrogatan 45
214 67 Malmö 

Alla priser inkl porto

p Almanacka 2022. Förköp = 148 kr
p 2 Almanackor 2022. Förköp = 272 kr
p Vykort KKS-katter 10 st = 57 kr 
p Vykort KKS-katter 20 st = 109 kr
p 4 Virkade myntaleksaker = 112 kr
p Virkad boll med kattmynta = 47 kr
p Virkad fjäril med kattmynta = 47 kr
p Disktrasa KKS 4-pack = 112 kr
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 VÅRGÅVA. 

Summa: ...................................

p TANDGÅVA. 

Summa: ...................................

p KKS-vän 2021 = 100 kr
p Kejsaren av Killeberg = 32 kr
p Kort för kattägare = 32 kr
... KKS-anteckningsbok = 148 kr

FÖRBESTÄLLNING AV KATTALMANACKA 2022
Tyvärr ställs alla marknader och loppisar in i sommar också och sannolikt under hösten. Därför erbjuder vi förköp på 2022 års almanacka. Den kommer att 
vara klar runt 1 juli och då skickas den till dig som förbeställt. Almanackan innehåller bilder på katter som räddats genom KKS.
Pris: 100:- + frakt 48:-

ANTECKNINGSBOK MED PENNA 
Kattkommando Syd tryckt på fram-
sidan och på pennan. 
PRIS: 100:- + frakt 48:-

VYKORT MED KKS-KATTER
Blandade vykort.
Pris: 45:-/10 st + frakt 12:-
           85:-/20 st + frakt 24:-

TILL KATTEN
4 virkade leksaker med kattmynta 
Pris: 100:-/4 st + frakt 12:-

FJÄRIL MED KATTMYNTA
Populär hos alla katter, raskatt som 
huskatt. Fjärilarna kan variera en 
aning då det är hantverk.
35:-/st + frakt 12:-



SEPPO HAR OPERERAT BORT TÄNDER
Seppo, som döptes till Selma innan rätt kön 
avslöjades när han kastrerades, har fått ett 
antal tänder utdragna. Han bor sedan några 
månader i stödhem i Lund.

Seppo är bara en i mängden av KKS-
katter som haft dåliga tänder och som till 
stor kostnad för KKS fått behövlig tandvård. 
Även om katten är försäkrad, täcker försäk-
ringen i de flesta fall inte tandsjukdomar.

Vi tackar alla som hjälpt oss med tand-
vårdskostnader. Om du vill bidra med en 
gåva, sätt in på bifogade inbetalningskort 
eller betala via internet till PG 138 39 84-0. 
Det går också bra att swisha 123 554 90 27. 
Märk ”Tänder”. 

SÅ HJÄLPER DU KATTKOMMANDO SYD GRATIS! 
Sponsorhuset är en nätbaserad sajt med över 500 
butiker, hotell och andra tjänster. Det fina i kråksån-
gen är att bara genom att bli medlem i Sponsorhu-
set så får Kattkommando Syd en peng. Om du väljer 
att handla via Sponsorhuset får vi en summa varje 
gång. 

2020 fick KKS 34 537 kr tack vare dig som handlar 
via Sponsorhuset eller svarar på marknadsunder-
sökningar. Men det var mindre än året innan, så vi 
behöver fler som går in som medlemmar. 

Tveka inte utan anmäl dig redan i dag! 
www.sponsorhuset.se/kks.

 Trevlig sommar
önskas alla kattvänner!

KORT FÖR KATTÄGARE
Vem tar hand om dina katter om 
någon olycka plötsligt skulle hända 
dig och/eller familjen? 
Pris: 25:-/st + frakt 12:-

KEJSAREN AV KILLEBERG 
En sann berättelse om en katt. 
Pris: 20:- + frakt 12:-

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

DISKTRASA á la KKS
Disktrasor med söta kattmotiv. 
20 x 17 cm.
Pris: 4-pack 100:- + frakt 12:- 

Tack till alla Faddrar som ger Kattkommando Syd stabila  
inkomster genom att sätta in en summa varje månad.

Seppo på väg till veterinären

TILL KATTEN
Virkad boll med kattmynta 
Pris: 35 :- st + frakt 12:-


	KKS_nr38_bladet_webb
	KKS_nr38_ManInbetKort_webb

