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Ett månadsuppslag med kattbild och gott om plats
I almanackan poserar en liten del av alla de nödställda katter som Kattkommando Syd hjälper till ett bättre liv. för notering av aktiviteter i fyra kolumner.

Köp KKS julkort & 2011 års kattalmanacka!
En julklapp som räcker hela året!
Passa på att beställa vår fina almanacka
för 2011 redan nu. Köp till dig själv och
ge bort i julklapp!
Almanackan kostar precis som
tidigare 100 kr, pengar som går direkt
in i kattverksamheten. Sponsorer av
almanackan hjälper oss att betala en
del av tryckkostnaderna.
Det går bra att beställa via pg 138
39 84-0, Kattkommando Syd, märk
inbetalningen ”Almanacka”.
Almanackan finns även att köpa på
olika försäljningsställen i Karlskrona,
Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla, Kristianstad, Hässleholm, Malmö med flera
orter. Se mer information på vår hemsida, www.kks.nu, eller ring 070-412 90
68. Det finns plats för fler kattnamn.
Maila ditt förslag senast den 31 juli 2011
till webmaster@kks.nu.

Motiv 1 & 2

Almanacka och julkort finns även i
vår Webshop.
• 1 almanacka + porto = 120:• 2 almanackor + porto = 233:• 3 almanackor + porto = 333:• Porto för 4-5 almanackor är 44 kr
Om du samtidigt vill beställa julkort
för att spara porto, går det bra. Julkorten levereras samtidigt. OBS! Du får en
almanacka+20 julkort för samma porto,
dvs 1 almanacka och 20 julkort kostar
205:- (120:- + 85:-).

Motiv 3 & 4

Gläd släktingar, vänner och bekanta
med ett vackert kattjulkort från Kattkommando Syd. Välj bland motiven
med KKS-katter eller vi skickar blandade. Se fler motiv i vår webshop,
www.kks.nu/store.
Julkorten kostar 5 kr styck men köper
du lite fler så får du rabatt!
4 julkort 20 kr + porto 6:00
10 julkort 45 kr + porto 12:00
20 julkort 85 kr + porto 12:00
30 julkort 130 kr + porto 22:00

MÅNGA KATTER BEHÖVER DIN JULKLAPP. STÖD KKS!

En vecka i Kattkommando Syds liv
Varje dag är KKS-medarbetarna i arbete.
De som anmält nya ärenden (4-7 per
dag) ska kontaktas, och först därefter
börjar det stora arbetet med att hitta
lösningar. Flera driver egna katthem
med 20-50 katter, eller fler, men de
aktiva är också stödhem åt ett varierande antal katter. Många har tagit hand
om akut avlivningshotade katter eller
hemlösa katter från kolonier, och de
ska ha sin dagliga skötsel och omsorg.
Kattintressenter hör av sig, en del tingar
katter, och då gäller det att få logistiken
att fungera. Administration slipper man
aldrig, och ska utföras. Det tar faktiskt
en stund att skriva ett omplacerings- eller stödhemskontrakt i två ex! Detta är
bara en del av det arbete som KKSaktiva gör ideellt på sin fritid.
Katterna som vi tar hand om är ofta
i dåligt skick. Eller så drabbas en katt
plötsligt av sjukdom eller skadas på
något sätt. Många av de katter som
placeras i stödhem innan permanent
placering sker kostar pengar för KKS.
Även om vi får in en omplaceringsavgift,
täcker avgifterna oftast inte de utgifter
KKS haft. Och då räknar vi inte med att
stödhemmen ofta själva stått för foder
och sand.
Vi kastrerar, id-märker och vaccinerar
många katter före placering (ny ägare
förbinder sig via kontraktet att kastrera okastrerade kattungar och vuxna
katter). Avmaskning, öronskabbsbehandling, avloppning eller avlusning,
och medicin, går snabbt upp till stora
belopp.
Men mest kostar sjuka och skadade
katter. Det går sällan att förutse att en
katt insjuknar.
Här följer en inblick i hur det kan se ut
under en vecka:

Majsan med sonen Sotis myser tillsammans.

Mamma Viola var smal som ett streck
när hon togs om hand tillsammans med
sin dotter Majsan och deras sammanlagt sju ungar. Ungarna var avlivningshotade, KKS agerade snabbt, och de fick
åka till Stockholm i slutet på juni, där
stödhem hittades efter en vecka. Ammandet gick jättebra, Viola åt med god
aptit, men gick ändå inte upp tillräckligt

i vikt. Besöket på Värmdö djurklinik gick
till 1 034 kr och hon ordinerades ett
dietfoder. Äntligen började Viola öka
i vikt! Alla ungarna har fått nya hem i
Stockholm liksom Majsan och Majsans
ungar, så nu regerar Viola i eget majestät i stödhemmet i Gustavsberg.
Vi har en ny medarbetare i Göteborg
som försöker hitta hem till hemlösa
katter. Hon arbetar med flera kolonier
samtidigt. Kattungen Solveigh hade
diarré och urinvägsinfektion och togs
till Frölunda djurklinik. Det kostade 642
kr, men Solveigh ska snart på återbesök.
En av kattungarna i en annan koloni fick
läggas in akut på Blå Stjärnans djursjukhus efter att först ha behandlats av
annan veterinär efter infångandet i Stenungsund. Lille Isidor blev dålig flera
gånger med upprepade veterinärbesök
som följd. Sorgligt nog klarade han sig
inte. Blå Stjärnan-fakturan gick på över
7 000 kr och de övriga veterinärbesöken
gick på flera tusen tillsammans.
Vi ger alltid katter den veterinärvård
de behöver, men alla gånger slutar det
inte som man vill utan kattens liv går
inte att rädda.
Lily som bodde i stödhem i Malmö
fick upprepade urinstopp och togs
till veterinär akut vid flera tillfällen.
Sista gången öppnades hon och då
upptäcktes en inoperabel tumör. Lilla
Lily väcktes inte ur narkosen utan fick
somna in. Hon slapp ytterligare obehag
och lidande, men alla som haft med Lily
att göra blev väldigt ledsna. En faktura
hos Haga Veterinären, Oxie gick på
2 337 kr. Nästa faktura var på 4 583 kr
och slutfakturan har vi inte fått än.
En annan katt i stödhem i Malmö
heter Linnéa. Hon hade problem med
avföringen och fick komma till Haga Veterinären, vilket kostade ca 2 000 kr. Det
blev nytt veterinärbesök hos Kattens
Veterinär i Kävlinge, där hon ordinerades specialfoder för tarmallergi, 835 kr
kostade den fakturan. Men hon är på
bättringsvägen.
I Kristianstad tar våra medarbetare
hand om vuxna katter och kattungar
från olika kolonier i staden. Utekatter
matas också regelbundet. Infångade
Enöga fick operera bort ögat för 2 500
kr på Veterinärmottagningen i Näsum,
hon kastrerades samtidigt för 900 kr.
En skygg hane som är född 2000 bor
permanent i stödhem i Ljungby hos
en våra medarbetare tillsammans med
ytterligare ett antal katter som det inte
gått att hitta permanent placering åt.

Sirius fick åka akut till Växjö djursjukhus, där han röntgades. Urinvägsträngningar konstaterades. Notan gick på
2 045 kr.
En del katter har turen att bo i stödhem på landet där de får komma utomhus. Men trafiken är alltid en risk. Missie
blev påkörd, men klarade sig. Hon togs
till Smådjursakuten på Gullbringa Säteri
utanför Kungälv. Första fakturan gick
på 989 kr, återbesöket 3 334 kr då hon
opererades. Skönt att det gick bra för
Missie!

Mamma Ottar mår bra nu och har fått eget hem.

Mamma Ottar hittades i Hässleholm
av en privatperson och placerades
av polisen på Vankiva kattpensionat
tillsammans med sina tre ungar. För att
slippa avliva, kontaktade kattpensionatet KKS. En unge var redan placerad,
två ungar fick nya hem via KKS och
Ottar flyttade till ett av våra stödhem i
Tomelilla. Efter ett tag blev hon dålig,
livmoderinflammation konstaterades.
Hon fick först behandling mot detta och
kastrerades några veckor senare. Det
kostade 2 136 kr. Alldeles nyligen har
Ottar fått ett permanent hem.
Du som är gåvogivare är alldeles
oundgänglig för att vi ska kunna hjälpa
katter. Vi är väldigt tacksamma för det
ekonomiska stöd KKS får av sina över
ettusen gåvogivare, och alla som lägger
pengar i våra bössor eller stödjer oss på
annat sätt. Men vi behöver hela tiden
nya gåvor för att klara våra åtaganden.
Birgitta Carlsson, KKS Karlskrona
bli fadder

Vill du stödja KKS med en valfri
gåva varje månad, kan du bli FADDER. Varje summa är betydelsefull
så tveka inte även om du inte har
råd att skänka så mycket. Anmäl
dig till birgitta@kks.nu eller ring
070-412 90 68.
Stort TACK till alla våra faddrar!

En riktigt God Jul
tillönskas alla som
stött KKS under året!

800 kvm
Fågel • Smådjur • Akvariefisk
Hund & Katt tillbehör, Hundsalong
Kloklippning

Hund & katt Drop in onsdagar • Smådjur hela veckan

Välkommen till en av Malmös största djuraffärer

Fröken Nyfiken är född i hemlöshet i Tosteberga hamn, idag bor hon
med två av sina syskon i ett permanent hem och mår väldigt bra.

Mån–Fre 10.00-19.00, Lör 10.00-17.00, Sön 10.00-17.00
Jägersrov 205, Tel: 040-220 595, www.jagerzoo.com

Årets julklapp?
Bli försäkringsfadder åt en KKS-katt!

Vitnos
behöver opereras

Det har blivit allt vanligare att man ger
julklappar åt olika hjälpändamål – helt i
julevangeliets anda att hjälpa dem som
bäst behöver hjälp. Ett sätt att hjälpa
hemlösa och behövande katter är att
bli försäkringsfadder åt en eller flera
katter som KKS åtagit sig ekonomiskt
ansvar för.
Veterinärvårdskostnaderna är en stor
”börda” för KKS och ligger runt 1 miljon
kr per år. Det är därför vi behöver få
in så mycket pengar! Sedan vi införde

För några år sedan gjorde kommunen
ett tillslag mot en man som hade uppåt
20 katter på en ort utanför Karlskrona.
KKS lyckades rädda undan 7 katter,
eftersom vi misstänkte att deras liv var
i fara. De flesta var avvaktande mot
andra människor. Vi fick tyvärr rätt.
Länsveterinären beslöt om avlivning
trots att KKS hade hem att erbjuda till
dem.
Halvskygge Vitnos har bott kvar i
området och matas av en grannfamilj.
Han kastrerades för ett halvår sedan
och då upptäcktes en gammal skada,
sannolikt har han blivit påkörd. Vitnos
har fått smärtstillande sedan dess, men
ska opereras i höften. Det kostar runt
7 000 kr.
Om du vill bidra till Vitnos tillfrisknande, sätt in din gåva på pg 138 39 84-0.
Märk inbetalningen ”Vitnos”.

Gå in på hemsidan, www.kks.nu,
och välj ut en katt du vill försäkra.
Vi kan annars välja åt dig. För mer
information och för att anmäla dig
som försäkringsfadder kontakta
vårt Agria-ombud Marie-Louise
Blomberg som nås på 0455-413 23
eller milo.blomberg@hotmail.com

försäkringsfaddersystemet har det gett
effekt på kostnaden för varje katt som
varit försäkrad. Ju högre kostnad, desto
mindre har kostnaden blivit för KKS.
Men långt ifrån alla katter är försäkrade, och det är inte sällan som de oförsäkrade blir sjuka. De katter som tas in
direkt från ”gatan” och som behöver
veterinärvård meddetsamma kan inte
åtnjuta försäkringsskydd på grund av
karenstiden, men alla andra KKS-katter
kan försäkras.
Vi strävar efter att få alla katter försäkrade, men vi behöver din hjälp för
att nå detta mål.
Därför föreslår vi att du ger en försäkring som julklapp till KKS!
Du betalar 61 kr per månad för en
basförsäkring och 85 kr per månad
för plusförsäkring.

HAGA VETERINÄR AB
Krombyvägen 210
238 41 Oxie
Glostorp
040 -46 95 05

Nytänkande
inom
m näringsprecision
för kattens hälsa

Håll utkik efter kampanjer på
kastrering och annat!
www.hagaveterinar.com

Hitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.se
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Här hittar du

Gessievägen 273-32 tassavtryck

Gessievägen235
273-32
93 Vellinge
235 93 Vellinge

040 46 80 76

från din KKS-katt!

Läs om KKS-katters vidare

040 46 80 76
info@kattpensionat.
nuöden under Tassavtryck på
info@kattpensionat.
nu
www.kattpensionat.nu
www.kattpensionat.nu
vår hemsida. Skicka in en
Öppet året runt
Öppet året runt
kortfattad berättelse om
Välkomna! Välkomna!

Vallmogårdens Kattpensionat

din KKS-katt, gärna med
några foton. Dela med dig
av dina erfarenheter!

Vallmogårdens
Kattpensionat
www.kattpensionat.nu
Gessievägen 273-32, 235 93 Vellinge
040 46 80 76, info@kattpensionat.nu

www.kattpensionat.nu
www.kattpensionat.nu

Köp unik jubileumskatt

Kattkommando Syd fyllde 10
år 2010. Det ska vi fira! En jubileumskatt har tillverkats på
Kastlösa Glashytta på Öland.
Katten finns i en begränsad
upplaga av 100 ex, varje katt
är numrerad. Katten som är
ca 18 cm hög står på öländsk
sten med texten ”2010 KKS 10
år”. Katten kostar 350 kr och
portot blir 55 kr. Beställ på pg
138 39 84-0. Märk inbetalningen ”Jubileumskatt”.

Dags att betala KKSvänavgiften för 2011

Som KKS-vän är du stödmedlem. Titta på ditt medlemskort om det gäller för
2010 eller 2011. Vi välkomnar även nya KKS-vänner!
Sätt in 75 kr + porto 6 kr
på pg 138 39 84-0 så blir
du KKS-vän för 2011. Medlemskort kommer med
posten. Märk inbetalningen ”KKS-vän” och glöm inte
att skriva ditt namn och
adress. Se hemsidan var
du kan få rabatt genom att
visa upp KKS-vänkortet.

köp julklappar i vår Webshop

Almanacka, julkort, laminerade skyltar, gratulationskort, virkade kattleksaker
med och utan mynta, smycken och mycket annat. Se www.kks.nu/store

Servicetelefon: 0977-40 05 11
Du kan lämna meddelande på tfnsvararen dygnet runt. Vi får in många
ärenden så det kan ta tid innan vi hinner ringa upp. Meddela om det är akut.
Kan du ställa upp som stödhem?
Kontakta stödhemssamordnare Marianne Berg, stodhem@kks.nu
Katter som söker nya hem finns på
vår hemsida, www.kks.nu. Du kan även
lämna meddelande på servicetelefonen
om du är intresserad av att ta hand om
en katt.
KKS har kontaktpersoner i Borås,
Bromölla, Hässleholm, Göteborg,
Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Malmö,
Ronneby, Sundbyberg, Sölvesborg och
på Gotland. Verksamhet finns också på
andra orter.
Katthem:
Bäckareboda gård, Ramdala
Hökamåla Katthotell, Rödeby
Öppnar snart igen.
Linus Katteria, Finja
Tant Märtas katthem, Bromölla
TasseBo, Kristianstad
Senaste tillskottet.

JULMARKNAD

Söndag 28 november (1:a advent), kl 10-17
IOGT-lokalen, Ölandsgatan 16, Karlskrona
Kom och ät jultallrik, smörgåstårta, matpaj, hembakta
lussekatter, smaskiga julkakor och mycket annat, även att
köpa hem.

Vi serverar en unik jultallrik - för djuren, hälsan och miljön med närproducerade, ekologiska ingredienser och givetvis
djurfri (vegansk). Du kan boka plats i förväg genom att
sätta in 75 kr på pg 138 39 84-0. Märk inbetalningen
”Jultallrik”.

Ölandsgatan

Drottninggatan

Köp vår kattalmanacka, julkort, hemstickat, smycken, kattleksaker med mera. Loppisfynda! Lotterier.

För mer info, ring 070-412 90 68

Ronnebygatan

Vill du ha KKS-bladet via mail? Anmäl till berndt@kks.nu om du vill erhålla KKS-bladet via mail istället för i papperskopia.

