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Katter som lämnat bestående “Tassavtryck”
Många av er kanske kommer ihåg den
sönderslagne kattungen som hittades
bland däck i Sösdala våren 2010. En rådig
ung tjej kontaktade KKS/Linus katteria.
Ramona ryckte ut, fick den lille kämpen
till veterinär och vårdade honom sedan
tillbaka till hälsa. Benet var brutet och
musklerna trasiga. Efter Ramonas Facebook-upprop fick vi snabbt ihop pengar
till de dryga veterinärkostnaderna.
Aslan flyttade till permanent hem i slutet av maj-10 och har sedan fortsatt att

växa och frodas. Han är nu en riktig stor
kille och lystrar till namnet Rocky.
Han har inga problem med att springa
i trappor eller att hoppa upp i fönsterkarmen. Favoritstället är den nya uterastgården där han gärna ligger och slappar i
hängmattan... och njuter av livet!
Vill du dela med dig av händelser med din
f d KKS-katt skicka en kortfattad text och
några bilder till tassavtryck@kks.nu. Längre
texter skickas till solsken@kks.nu.

Sjuke Lillen en hårsmån från döden
När den sjuka kattungen kom till
Remingtons kattlya (KKS Löddeköpinge) var han undernärd, uttorkad och hade svår ögoninfektion. Han vägde endast 394 gram
(normal vikt ca 1 kg) trots att han
var 7-8 veckor gammal.
I ett sista desperat försök med att få hjälp
satte sig den sjuke lille hankattungen,
som sedan fick namnet Lillen, mitt på en
väg belägen i en mindre ort ca 4 mil norr
om Malmö. Som väl var upptäcktes den
lille av en djurvänlig person som kom
körande i sin bil, annars hade kattungen
med stor säkerhet blivit mosad av en bil.
Upphittaren plockade upp kattungen,
åkte hem och sökte förtvivlat efter
någon med större erfarenhet som kunde
ta hand om ungen. Han lyckades komma
i kontakt med Christina Jansson som driver ett av katthemmen i KKS, döpt efter
kattbossen Remington. Hans kattlya låg
bara någon mil bort.
Lillen fick genast behandling med två
olika sorters ögonsalva och antibiotika.
Han vätskades upp med kattmjölksersättning och ögonen tvättades med
koksaltlösning flera gånger om dagen.
Lillen undersöktes också av veterinär.

Lillen hade inte klarat sig länge till på egen hand när han sjuk och svag togs in av KKS. Efter en månads behandling är han numera en pigg och nyfiken kattunge som söker ett eget hem med kattkompis att leka med.

Han repade sig ganska snabbt och är nu
en helt underbar och härlig liten kille.
Kommer som ett skott när stödmatte
ropar. Har stulit hennes hjärta helt och
hållet! Och vem skulle kunna motstå en
sådan liten gossing?
Tyvärr gavs mycket tråkiga besked från
upphittaren efter en tid. Grannarna hade
kallat på jägare och elva ur Lillens familj
blev skjutna. Upphittaren började leta
efter överlevande ur Lillens familj och har
nu lokaliserat två syskon som är i behov
av stödhem men helst permanent hem.

Akut stödhem behövs

Lillens två syskon behöver komma in
i värmen! Kan du hjälpa till? Kontakta
stina@kks.nu eller ring 0706-67 36 86.
Julklapp till Remingtons kattlya!

Ge gärna en julklapp till de 40 katterna
i Remingtons kattlya. Pengarna går
till veterinärvård, kastrering, vaccination med mera. Alla äter RC-foder som
katthemsägaren själv betalar.
PG 160 69 09-8. Tass på förhand!

Katterna som KKS räddat till livet uppskattar en julklapp! PG 138 39 84-0.

Multisjuke Gandalf får vård
Store ståtlige rödtigrerade hankatten
Gandalf sökte sig i början av sommaren
2009 klokt nog till en kvinna strax söder
om Malmö. Hon har räddat djur av olika
slag i många år men hade denna gång
inte möjlighet att ta ekonomiskt ansvar
för ytterligare ett djur. Därför kontaktade
hon KKS för att få hjälp och det fick hon.
Gandalf togs till veterinär för kastrering, ID-märkning, vaccination samt bedömning av öronen som inte såg friska
ut. I det ena örat fanns en stor och kraftigt infekterad förändring. Veterinären
menade att han med blotta ögat kunde
se att det var cancer och ville därför avliva direkt. Turligt nog är en av de aktiva
i KKS medicinskt kunnig så diagnosen
ifrågasattes. Gandalf fick komma till annan veterinär för en ”second opinion”.
Infektionen behandlades och Gandalf fick även upprepad behandling mot
öronskabb. I lugnt skede togs en provbit
av förändringen och skickades för analys.

Det visade sig vara en godartad tumör,
utgången från de körtlar i hörselgången
som bildar öronvax. Långvarig öronskabb är en riskfaktor för den typen av
tumör.
Efter en tid började Gandalf att tappa
i vikt. Han hade fått diabetes! Nu började
en tid av blodsockermätning, kontroll av
socker i urinen och inställning av insulindos. Kvinnan som är stödhem åt Gandalf
gör en storartad insats och sköter allt
med den äran. Gandalfs blodsocker var
svårt att reglera så veterinären misstänkte att han led av akromegali (en
hypofystumör som bildar tillväxthormon
i alldeles för stor mängd). Gandalf hade
förhöjda värden av tillväxthormon i
blodet.
Nu är den diagnosen avskriven och
provresultatet bedöms som falskt positivt. Gandalfs blodsocker är i skrivande
stund nere på normalnivå och insulindosen har kunnat minskas rejält. Dock så

Bortvald, övergiven
och bortglömd...
En ruggig septemberdag dök denna
okastrerade, avmagrade och otroligt
smutsiga hankatt upp hos KKS Malmös
stora ärende i Bunkeflostrand, söder om
Malmö. Vi kallade honom för Elviskatten,
och ja... bilden talar sitt tydliga språk för
att han inte mådde bra. De bruna tassarna och nosen skulle egentligen vara
helt vita. Elviskatten fick behandling och
fick komma inomhus i värmen hos kvinnan som uppmärksammade honom.
Till vår stora sorg var det tyvärr försent
att rädda hans liv. Han hade varit bortvald för länge... Så otroligt kelen och
tacksam han var för den lilla omsorg
kvinnan och vi andra hann att ge honom.
Vi önskar bara att vi funnit honom långt
tidigare.

Gandalf på uppvak hos veterinären efter kastrering.

växer örontumören till ibland och blöder
vilket gör att Gandalf måste kontrolleras
ofta och med jämna mellanrum. Tumören kanske måste opereras bort.
Kostnaderna för Gandalfs veterinärvård är mycket höga och teststickor för
både blod- och urinsocker, insulin och
insulinsprutor samt diabetesmat tillkommer. Vill du hjälpa denne fantastiske
kämpe till ett fortsatt gott liv så tveka
inte att skänka en gåva till KKS.
Hjälp Gandalf med sin diabetes

Märk gåvan "Gandalf" och sätt in på
Remingtons Kattlyas pg 160 69 09-8.

VINTAGE och nytt
Under hösten kommer KKS att ha två
auktioner, vintage och nytt. Mycket bra
tillfälle att göra två goda saker samtidigt.
Genom ditt vinnande bud gläder du inte
bara KKS-katterna utan även dig själv
eller en vän med en fin julklapp!
Auktion 1 består av bland annat ett
flertal vackra sidenscarfar, en liten Pradahandväska samt en 100 år gammal silversaltsked. Intäkterna från denna auktion
går direkt till Malmö Katthem.

Elviskatten fick fångas med fälla, han hade dålig
erfarenhet av människor. Väl intagen visade han sig
vara social och kelen! Det är dags att folk slutar säga
”En katt klarar sig alltid!” och tar sitt ansvar!

Nytänkande
inom
m näringsprecision
för kattens hälsa

Auktion 2 består av bland annat en
vacker handmålad helsidenhalsduk (se
bild ovan), ett korallsmyckeset (halsband
+ örhänge) samt Lisa Larsson-djur. Intäkterna från denna auktion går direkt till
Remingtons Kattlya.
Så snälla, bjud friskt så KKS-katterna
kan få bra vård, mat och omsorg!
Länk till vår Auktionssida finns som
tredje alternativ i menyn till vänster på
KKS hemsida, kks.nu.
Varmt välkommen med ditt bud!

Hitta rätt foder till din katt på www.royalcanin.se
Allmän_FHN_120x60_2010.indd
1
2010-11-04
09:59:19
Passa
på och handla
dina julklappar i KKS nätbutik,
kksbutik.nu.
Intäkterna går till katterna.

Sudden hittades efter rymning
Vi framhåller för alla som tar emot en
KKS-katt hur viktigt det är med stängda
dörrar och fönster de första veckorna
innan katten hinner rota sig. Annars är
risken stor att katten tar sig ut - och helt
enkelt inte hittar hem igen.
Detta hände sexårige Sudden som flyttat till nytt hem i centrala Karlshamn. Han
hade aldrig tidigare varit utomhus och
försvann via ett halvöppet fönster. När
tre veckor gått utan att Sudden varit synlig satte Inga-Lill från KKS in en annons i
lokaltidningen. Hon fick två svar, den ena
katten bodde i grannskapet, men den
andra katten var Sudden!

Sudden hade först uppmärksammats
med huvudet i en chipspåse. Upphittaren satte ut mat som försvann. Inga-Lill
bestämde sig för att köra ned med en
fälla och det var i grevens tid. Den tidigare ägaren kallades till platsen, Sudden
som är en försiktig herre kände genast
igen honom. Sudden var jättemager,
man kände ryggraden, berättar Inga-Lill.
Gör ditt yttersta för att hitta en katt
som försvunnit av misstag! Sätt genast
ut mat, gå runt och leta, sätt upp lappar,
ring polisen och anmäl försvinnandet,
och annonsera.

Lille Titt tackar

Järnvägsstation

Arrangemang
KKS på Citygross i Hyllinge

Norra Kungsgatan

Träffa KKS-folk på Citygross i Hyllinge
lördagen 29 oktober kl 10 -15. Köp almanacka & julkort, myntaleksaker och lägg
kattmat eller sand i fodertunnan!

Ölan

ds g a

tan

Drottninggatan

Julmarknad söndag 20 november

KKS Karlskronas julmarknad med djurfri
jultallrik äger rum i IOGT-lokalen på
Ölandsgatan 16 kl 10-17 (se karta ).
Lussekatter och annat gott. Lotterier.
Handla julklappar. Ekologisk, närproducerad vegojultallrik. Du kan beställa
jultallriken i förväg genom att sätta in 75
kr på pg 138 39 84-0. Märk ”Jultallrik”.

Ronnebygatan

Julöppet på Hökamåla Katthotell

Söndag 27 november (1:a Advent + Kattens dag) kl 11-16 kan du träffa katterna
och äta julsmörgås eller annat julgott på
katthemmet i Rödeby. Ge gärna katterna
mat eller sand i julklapp!
Kör in vid Östra Rödeby, ca 2 km till
Mörtövägen 77 C. Buss 4 från Karlskrona,
stig av vid Stationsvägen. För mer info,
ring 070-412 90 68.
OBS! Sista söndagen i varje månad
med början i december är det öppet hus
på Hökamåla Katthotell kl 13-17. Träffa
katter, servering.

Du hittar arrangemang där KKS deltar på
vår hemsida, kks.nu, Aktiviteter.

Lille Titt vars ägare tyckte han kunde
självdö räddades till livet av KKS. Vi skrev
om honom i förra KKS-bladet.
Den "lille" är nu i fin form och han
tackar alla snälla gåvogivare som gjorde
hans vård möjlig. Inte mindre än 7 100 kr
har kommit in. Kostnaderna hittills uppgår till 9 535 kr.
Det visade sig att Lille Titt var diabetiker. Därför äter han särskilt foder för
katter med denna sjukdom och behöver
insulin och sprutor. Maten kostar 404 kr
varje gång.
Så du som vill fortsätta att stödja Lille
Titt som nu är en pigg, glad pojk, går det
bra att betala in gåvan direkt till Malmö
Katthems pg 160 39 54-7. Glöm inte att
märka inbetalningen "Lille Titt".
Försäkra katten!

Almanacka & julkort

KKS är ombud för Agria och får en slant
utan kostnad för dig för varje katt du
försäkrar om du uppger vårt ombudsnummer. Samma sak om du blir försäkringsfadder åt en KKS-katt. Vill du tala
med vårt Agria-ombud Marie-Louise
Blomberg, ring 0455-413 23, eller maila
milo.blomberg@hotmail.com.
Ombudsnummer Agria 091 000 53.
Vi är även ombud för Folksam 125 500, If
4SL-15F 125, och Sveland 0823.
Uppge vårt nummer och du ger en kostnadsfri gåva till KKS.

Betala almanackan till KKS plusgiro 138
39 84-0, skriv antal almanackor på inbetalningen samt antal av de olika motiven
du vill ha. Obs! Samma porto för en
almanacka och upp till 20 julkort.
1 almanacka + porto = 120:2 almanackor + porto = 233:10 julkort + porto = 57:1 almanacka + 20 julkort + porto = 205:Välkommen med din beställning!

Förnya ditt stödmedlemskap för 2012 (på
medlemskortet står vilket år det gäller).
Nya KKS-vänner välkomnas!
Sätt in 75 kr + porto 6 kr på pg 138
39 84-0, märk inbetalningen ”KKS-vän”.
Glöm inte att skriva namn och adress så
vi kan skicka medlemskortet till dig!
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KKS på Bubbetorps julmarknad

KKS Karlskrona hittar du på julmarknaden 3-4 december kl 10-17. Köp din
almanacka! Stickat, lotterier med mera.

Sudden myser i sängen, lycklig över att vara hemma
igen med säker tillgång till den fyllda matskålen!

bli kks-vän 2012

KKS är i AKUT behov av fler stödhem. Anmäl dig på stodhem@kks.nu eller ring 0455-221 19.

Från 27 till 8 katter hos “Utbränd kattvän”
KKS har hjälpt en äldre kvinna som i sin
tur tagit hand om hemlösa katter med
att omplacera och ge katterna veterinärvård. Du har kanske läst om "Utbränd
kattvän" på vår hemsida?
Sedan nödropet i vintras om att flera
av katterna var i dåligt skick, har många
generösa givare och hjälpare trätt in. Vårt
katthem i Malmö har lagt ned mycket
arbete och lyckats få ned antalet kvarvarande katter till åtta. Den förste som fick
nytt hem var Harry Potter. Flertalet har
placerats i stödhem.
Pompe har fått
lämna sitt stödhem på grund av
astma hos stödhusse. Lyckligtvis
anmälde sig ett
nytt stödhem dit
Pompe flyttar i
slutet på oktober. Transporten lär bli en mardröm,
för Pompe flämtar, kräks och bajsar om
vartannat. Han har fått lämna blod- och
urinprov hos Haga Veterinären, eftersom
han inte verkade helt frisk. Blodprovet
var bra, men det finns misstanke om urinsten och han måste röntgas. När Pompe
hittades trött och utmärglad hade han
urinvägsinfektion. Därför täcker hans försäkring inte urinvägssjukdomar. Det kan
bli dyrt, särskilt om han måste opereras.
Gammelkatten
Emil, fick tyvärr
somna in på veterinärs inrådan.
Han hade svårt att
andas och röra sig,
och med vätskefylld buk gick
det inte att rädda
honom.

Flera av katterna är äldre och har olika
åkommor. Därför har det blivit kostsamt.
Veterinärvårdskostnader, mat, sand,
mediciner och dylikt uppgår till - hör och
häpna - 86 590 kr. Ändå har skänkt mat
från Royal Canin och överbliven/skadad
mat och sand från ett centrallager gett
välkommet tillskott.
Rocky har diagnosticerats med kraftig
luftvägsinfektion och tandköttsinflammation. Flera tänder skulle dras ut vid
veterinärbesök i mitten på oktober. Han
har även misstänkt FORL, en tandsjukdom som försäkringen inte täcker.

Unge Cedric ska kastreras och vaccineras och har fått nytt permanent hem.
Detta är ett av KKS stora ärenden, men
långt ifrån det enda. För att lyckas lösa
alla knutar krävs både stor arbetsinsats,
uthållighet och stresstålighet. Allt går
inte som man hoppas, katter kommer i
retur, katter blir plötsligt sjuka och kostar
pengar som inte finns.
Vi behöver både personer som kan ta
emot katterna och gåvogivare som kan
hjälpa oss med de dryga kostnaderna.
Malmö Katthems Ann-Margaret,
Camilla och Carina riktar ett stort tack
till alla som hjälpt till på olika sätt med
"Utbränd kattväns" katter och önskar en
riktigt GOD JUL!
ge en julgåva till Malmö Katthem!

Vi har stora kostnader för mat, sand
och veterinärvård, pg 160 39 54-7.

Några nedslag i KKS
•
•

•

Sju katter har räddats från avlivning
när ett djursjukhus i Stockholm ringt
om inlämnade katter. Det har varit
brått att hitta placeringar!
55 katter som omhändertagits av
polis och länsstyrelse och placerats
på djurpensionat i Skåne, har via nya
KKS-medarbetaren Lotta, slussats
vidare till stödhem, permanenta hem
och till andra kattföreningar. Risken
var stor för avlivning.
En annan ny förmedlare, Angelica,
har ryckt ut i ur och skur och fångat
in hemlösa katter och lyckats hitta

•

•
•

placering till många. Om du vill stödja
Angelicas katter, sätt in en gåva på
Swedbank 8214-9, 924 040 084-7 .
Flera katter har varit i dåligt skick och
behövt veterinärvård.
Ännu en ny medarbetare, Cecilia,
hjälpte Dunder och hans familj och
har tagit sig an flera svåra ärenden
och lyckats placera katterna både
permanent och i stödhem.
Tre kattungar hittades på ett nedlagt
sockerbruk utanför Ängelholm och
slussades direkt till Remingtons kattlya. Tyvärr var en för svag.
Uppåt 1 500 nya ärenden per år anmäls till KKS.

Här hittar du
Ordf styrelsen:
Christina Jansson, stina@kks.nu
Ekonomiansvarig styrelsen:
Birgitta Carlsson, birgitta@kks.nu
Webmaster & bitr webmaster: Ann-Margaret S & Carina B, webmaster@kks.nu
Försäkringsfaddrar: marianne.l@kks.nu
(hemsida) & milo.blomberg@hotmail.com
(registrering)
Ärendelista: Lena K, lena@kks.nu
Nya ärenden: Birgitta A, birgitta.a@kks.nu,
073-83 11 897
Adresslista: Inga-Lill R, adress@kks.nu
Stödhem: Lisbeth N, lisbeth@kks.nu,
0455-221 19
Katthem och förmedlare
Vill du adoptera en katt? Nedan hittar du
katthem och förmedlare, se även vår hemsida
kks.nu.
Katthemmen drivs i KKS regi av förmedlare
med egen fastighet utom i Kristianstad där
lokalen är hyrd. Förmedlare kan också vara
stödhem. Pengar är ett måste för att klara veterinärkostnader, foder, sand med mera. Vill
du att gåvan snabbt ska nå katthemmet/förmedlaren går det bra att sätta in gåvan direkt
istället för via Kattkommando Syds plusgiro
138 39 84-0. Allt redovisas till KKS centralt.
Märk gärna inbetalningen med katthemmets namn + gåvogivarens namn och ort så
gåvan kan redovisas under rätt katthem på
vår hemsida.
Angelica W, Asmundtorp
angelica.w@kks.nu,

Swedbank 8214-9, 924 040 084-7

Birgitta A, Sölvesborg
073-83 11 897, birgitta.a@kks.nu,
pg 156 99 03-6
Bäckareboda gård, Ramdala
lena@kks.nu, pg 158 59 71-3
Hökamåla Katthotell, Rödeby
Öppet: Sista söndagen i månaden kl 13-17
070-412 90 68, birgitta@kks.nu,
pg 138 39 84-0
Lenas katthem, Sölvesborg
0705-49 56 12, lena@kks.nu, pg 158 59 71-3
Linus katteria, Finja
0706-88 52 23, linuskatteria@telia.com,
bg 710-8202
Malmö Katthem, Malmö (3 filialer)
malmo@kks.nu, pg 160 39 54-7
Remingtons kattlya, Löddeköpinge
0706-67 36 86, stina@kks.nu, pg 160 69 09-8
Sölvesborgs katthem, Hosaby Björke
lena@kks.nu, pg 138 39 84-0
TasseBo, Industrigatan 7, Kristianstad
Öppet: Onsdag, lördag kl 13-16
0705-88 94 78, joanna@kks.nu, pg 56 53 40-7
Kontaktpersoner finns i Asmundtorp, Borås,
Bromölla, Göteborg, Hässleholm, Kalmar,
Karlskrona, Kristianstad, Löddeköpinge, Malmö, Sundbyberg, Sölvesborg och på Gotland.
Verksamhet finns även på andra orter.

Vill du ha KKS-bladet via e-post? Anmäl till berndt@kks.nu om du vill ha KKS-bladet via e-post istället för på papper.

