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MAnsson och mAnga fler fAtt hjalp hos Haga Veterinaren och pA 
Skogsbykliniken 

Haga Veterinaren i Oxie och Skogsbykliniken pa Oland ar guld varda for Kattkommando Syd. 
Katter kan komma in akut till Haga och bli inlagda till helt annan kostnad an pa djursjukhusen. De 
allra fiesta djursjukhus ar numera uppkopta av riskkapitalbolag. Och pa Skogsbykliniken far katterna 
ligga kvar sa lange det behovs for 100 kr natten, vilket ar en spottstyver jamfort med 
djursjukhusen. 

Men eftersom KKS hjalper sa 
manga katter och inte nekar 
en katt den vard som behovs, 
blir det manga fakturor att 
betala och vi viii inte bli 
skyldiga pengar alltfor lange. 
Darfor tar vi tacksamt emot 
gavor som vi kommer att 
anvanda till att betala forfallna 
fakturor. 

Stallkatten Mansson ar en av 
manga katter som raddats till 
livet av veterinar Satu Karna 
pa Skogsbykliniken. Han hade ett svart skadat ben och an nan veterinar foreslog avlivning, men Satu 
som ar kirurg ansag att det skulle ga att operera. Och nu ar Mansson hemma i Nattraby utanfor 
Karlskrona och jagar moss inomhus! Fast annu kan han inte riktigt stodja pa benet. 

Mansson var inlagd i narmare tre manader pa Skogsbykliniken. 
Fakturan ar pa 16 000 kr, vilket ar oerhort billigt jamfort med 
djursjukhusen. Om vi bara haft dem att tillga hade det inte gatt 
att radda Mansson. Tack ni som redan gett gavor till Manssons 
veterinarvard! 

Ge en julklapp till Mansson och de andra katterna som fatt 
prima veterinarvard! 

GOD JUL! 
onskar 
Birgitta Carlsson 

Ekonomiskt ansvarig 

Kattkommando Syd 

Sixten 

Satt in din julgava pa pg 138 39 84-0 eller swisha till 123 554 90 27. Mark "Haga/Skogsby" om 
du viii att gavan ska ga till fakturor hos dessa tva veterinarkliniker. Du kan aven sms:a till 724 56. 
Skriv KKS100 HAGASKOGSBY om du ger 100 kr och jamn hundralapp upp till 500 kr om du viii 
skanka mer.
Gavorna redovisas under rubriken/länken Insamlingar pa http://kks.nu

KOP JULKLAPPAR I KKS NATBUTIK OCH HJALP NODSTALLDA KATTER! 
Myntaleksaker, smycken, bocker, vykort med fina KKS-katter pa och mycket annat finns att valja 
på, gör ett besök 
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här >

http://kks.nu
http://pskksbutik.nu/
https://www.facebook.com/kattkommandosyd/
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Delad gliidje a, dubbel gladje ...... 

K01P KATTKOMMAND101 SYDS 

t,Jllmk.i 
SA HJlLPER DU EN HIEMLOS KATT! 
Samma pri!t 1,gm fonu Aret. 
end'a:51 1001 k!r,ano�I 

1 illrnanilcika porto = 126 kr 
2 ii rnanilckor · parlo-= 239 lr 
3 ii rnanilckor po:rt'o = 339 b 
52 kl' I porto or 4-6 iJlm.ina,ii;Qr 

B1m llnlng rn-1<1 lnli>e:t.iln n9 Ill 
KKS P.Ju�iro 138 39, 8". M,11 k 
nbtl I lngffl moo "Afmam?dia". 

Pb v.lr hi!!mslda www.kllu,.nu hit· 
tru du fors.Mjnlin,gsstii nJor al 
nadaijul kort under novemoe,
december. 

Gliid s .�t e�h viinQl!!r med ,ep ju1-
!c�pp JOl'l'I iradteq- hda iJ:"e11 

S· m1n111 pr,luomitim, �� 
,-nd s,tS'lcrlsAyck! 

-4 julmrl 20 kf parto 26;5[1 kr 
!Ojullorl4) kr+ porlo,. 51:50kr
2Djul.k.ort85 kr+ po:rfo-98 b 
30Jul.k.orl BO lr porto=- 15i'Hr

9e5tallJ1ing gors via lnbetalnln9 llll 
KK5 Plusg ro 13839'8"-0. M rk in� 
tali,lJ1- en med "Julkart mo r,�� 

Obs! De.t bl'ir samma porro t�:r 
,en ahm,an,acka om upp ti11 20 
j11J.1kcn. 

So. \IM��� IP" .,,a.r,�,rw+li,"'.,J
-� k �� � '5«1!1 t,ts. mJJ,J. w �

Motii.1 J 

M.Qliv2 

Molw4 
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Läs mer i senaste KKS-bladet >

http://kks.nu/kks/kks_bladet/kks_bladet.html



