
Nyhetsbrev nr 1/2017 från

Insamlingsstiftelse för hemlösa katter

Senaste nytt om 

Ett snabbt och lätt sätt att stödja Kattfonden
ekonomiskt är att smsa till 72672 och skriva
Kattfonden 50, Kattfonden 100, Kattfonden

250 eller Kattfonden 500 så ger du ett av
dessa belopp till Solgläntans hemlösa katter/

Kattfonden. Du kan också smsa till 72672 och
skriva Kattfonden Sommarkatt 50 eller Katt-

fonden Sommarkatt 100 och stödja vårt arbete
mot sommarkatter.

Swish: 123-024 33 37.

Misty med sina kattungar. Foto: ©Ester Edfalk.

Fira HEMLÖSA KATTENS DAG
söndag 21 maj kl.13–16!

Kattfonden säljer lotter, kattprylar och sam-
lar in pengar till våra fina hemlösa katter som
vi hoppas ska hitta många nya hem.

Kaffeservering.
08-510 235 13. info@kattpensionat.com

www.kattpensionat.com

Vi omplacerade 320 katter förra
året på Solgläntan. Det är så

många familjer som tagit hand om
våra katter och gett dem bra
fortsatta liv.
Vi har också haft många kattfamiljer som har fått växa
upp i jourhem tills att ungarna blivit klara att flytta vid
tolv veckor.
● Vi kommer nu
att ha två vete-
rinärer på Sol-
gläntan och un-
der april månad
har vi en kastre-
ringskampanj
med förmånliga
priser för att kun-
na minska födel-
setalet för oön-
skade kattungar.
● Veterinärerna
Anna Carlsund
som jobbat hos
oss sedan länge
och Moa Laurell
som tidigare job-
bat en del på Sol-
gläntan kommer i första hand att vara här på måndagar
och torsdagar. Vi vill förutom att kunna behandla våra
egna katter även kunna ta emot externa kattpatienter
och också hinna med att göra hembesök.
● Ester Edfalk och Marie Bengtsson jobbar som djurvårdare
på Solgläntan och båda har D9-kompetens vilket innebär att de
har utökade befogenheter med vad de får göra för att ta hand
om våra patienter på djurkliniken. De har ansvar för kliniken
varannan vecka. Förutom detta har Marie huvudansvar för
våra pensionatsgäster och Ester för våra hemlösa katter.

● Moa Nygren arbetar också som djurvårdare. Även hon
har D9-kompetens och är dessutom utbildad etolog*). Hon
har transportansvar för katterna vi hämtar och lämnar.
● Vi har startat ett projekt som vi kallar Vår vän katten där vi
vill göra det möjligt för handikappade barn och unga vuxna att
ha kontakt med katter via studiebesök här på Solgläntan
eller att vi kommer med en katt som de kan umgås med.
● Kattfonden har sökt pengar från Allmänna Arvsfon-
den för det här projektet. Det tar flera månader innan

vi får besked så
fram till dess har
vi startat i liten
skala med Li Sol-
vika som projekt-
ansvarig.
● Tack vare era
donationer och era
delningar har vi nu
lyckats samla ihop
nästan 20 000 kro-
nor till kattmam-
man Misty som
blev dumpad i Sol-
lentuna med sina
ungar! Helt otro-
ligt!!!
● Vi kan nu även
hjälpa en till katt-
mamma med

ungar som är i akut behov av hjälp. Det här är
bara början på en lång sommar med massor av katt-
ungar som kommer att behöva hjälp. Därför fort-
sätter vi insamlingen för att kunna hjälpa så många
som möjligt!
● Bilden här ovanför är ju på lilla Misty och hennes ungar.
De mår bra trots omständigheterna och mammakatt gör
ett toppenjobb.
LENA ENGEN BÄCKSTRÖM, CHEF SOLGLÄNTANS KATTPENSIONAT
www.kattpensionat.com

*) enligt Nationalencyklopedin, NE, är etologi läran om djurens
beteende och orsakerna till det .



Rapport från kassören/redaktören

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER GENOM ATT BLI KATTFADDER OCH

LÄMNA ETT VALFRITTT BELOPP/MÅNAD ELLER BLI BURFADDER FÖR 500 KR/MÅNAD!

Öppet Hus på
Solgläntan
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Intresset var stort för Öppna Husets katter. Foto: ©Ragnhild

STÖD KATTFONDEN/SOLGLÄNTANS HEMLÖSA KATTER! Swish: 123-024 33 37.123-024 33 37.123-024 33 37.123-024 33 37.123-024 33 37.

Lördagen den 3:e december
förra året kom det många

kattvänner för att bekanta sig med
alla de de fina katterna som sökte
nya hem.

● Våra hemlösa katter sponsras av Toa-Lätt katt- och
smådjursströ/Sorption; MJAU kattmat; Lill-Skansen; Sveland
Djurförsäkringar; Hilĺ s kattmat, Katt!Katt!; NLT Scandinavia
AB; Solgläntan/Vallentuna Kattcenter AB; tidningen LAND
samt tryckeriet Wasa Grafiska.
STÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANSSTÖD KASTRERING AV SOLGLÄNTANS
HEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTERHEMLÖSA KATTER –  –  –  –  – 800 KR FÖR EN HON-800 KR FÖR EN HON-800 KR FÖR EN HON-800 KR FÖR EN HON-800 KR FÖR EN HON-
KATT ELLER TVÅ HANKATTERKATT ELLER TVÅ HANKATTERKATT ELLER TVÅ HANKATTERKATT ELLER TVÅ HANKATTERKATT ELLER TVÅ HANKATTER.....
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

F ortfarande finns det alldeles för
många utslängda, övergivna och

bortglömda katter!
● Insamlingen till Solgläntans hemlösa katter fortsätter
därför att tassa på tack vare alla ni trogna kattfaddrar,
burfaddrar och övriga givare. Minnesgåvor, arv, spon-
sorer, sms-gåvor och swish är också till mycket stor hjälp
för våra hemlösa katter.

Kattfonden-nytt:

Lovisa Nöjd heter jag, och är
nyaste medlemmen i Kattfondens

styrelse.
● Jag är född och uppvuxen i Valdemarsvik (Östergöt-
land), men flyttade till Stockholm i samband med att jag
skulle börja utbilda mig till civilingenjör.
● Ända sedan barnsben har jag brytt mig väldigt mycket
om, och haft ett stort intresse för katter. Min allra största
dröm under en period var därför att få jobba på ett katt-
hem. En dröm som gick i uppfyllelse när jag först hade
praktik på ett katthem i Norrköping och senare började
extrajobba på Solgläntan. Ett jobb som jag trivdes väl-
digt bra med. Tänk er själva att hela dagarna få tillbringa
sin tid med gulliga katter och samtidigt faktiskt göra stor
skillnad för några av de mest utsatta (och i många fall
bortglömda) i samhället.
● Såklart var det väldigt vemodigt när jag till slut fick jobb
som civilingenjör och alltså var tvungen att sluta på Solglän-
tan. Men inte långt därefter fick jag frågan om jag ville sitta
med i Kattfondens styrelse, och det var verkligen inte ett
svårt beslut att ta – jag är inte redo att skiljas från katterna
på Solgläntan riktigt än, och nu har jag fortsatt möjlighet att
påverka tillvaron för en massa små katter.
TEXT & FOTO: ©LOVISA NÖJD, info@kattfonden.se



onödigt och oumbärligt för kattälskare
webbutik www.kattkatt.se

● Det var ju Öppet hus och under de tre timmar som Sol-
gläntan hade öppet kom besökarna i jämn takt så det
blev aldrig särskilt trångt vid kattburarna där katterna
charmade och pratade med oss.
● Det är alltid roligt och berikande att träffas och utbyta
erfarenheter vad gäller katter – både om dem som just
nu söker hem och om dem som fått egna hem och nu-
mera njuter av livets sötebrödsdagar.
©RAGNHILD SOLVIKA, ragnhild@kattfonden.se

Hjälp Kattfonden och
Solgläntans hemlösa
katter – köp  vykort och
tröjor!
Behållningen går oavkortat till Katt-
fonden. Du kan betala direkt till vårt
PG  55 73 08-4 och uppge vad du
vill ha och hur mycket, vilken stor-
lek och vart vi ska skicka beställ-
ningen. Du kan också beställa via
www.kattfonden.se
eller info@kattfonden.se och
OM DU KÖPER TRÖJA OCH VY-
KORT SAMTIDIGT BLIR PORTOT
HÖGST 42 KR OAVSETT ANTAL.

Måns

har verkligen längtat efter våren, han är så nöjd med att
vara ute o busa med sambon Kajsa.
TEXT & FOTO: ©MONICA DAHLSTRÖM

SOLGLÄNTANS
BLÅIS. Foto:
©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS
MYS PYS.
Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS
MISSY. Foto:
©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS
MIMMI &
SNUTTAN II.
Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS
TJOCKIS.
Foto: ©Eivor
Rasehorn.

SOLGLÄNTANS AUDREY.
Foto: ©Solgläntans
Kattpensionat.

KU B U N G E N.
Foto: ©Arne S
Jacobsson.

SOLGLÄNTANS LOULOU.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS MIMMI &
SNUTTAN I.  Foto:
©Eivor Rasehorn.

SOLGLÄNTANS OZZY &
PRINSEN. Foto:
©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS TROPIC.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

SOLGLÄNTANS BUMBY.
Foto: ©Sofie Ahlqviast.

SOLGLÄNTANS LILLY.
Foto: ©Lena Engen
Bäckström.

Tröjorna kommer från
www.nlt-scandinavia.se

Stöd LILLYS VETERINÄRFOND
för extraordinära veterinärvårdskostnader!

Köp vykorten Bumby och Lilly
för 10 kr/st + porto 7 kr.

PG 55 73 08-4. Skriv ”Lillys veterinärfond”
på inbetalningen. Du kan också sms:a 72672
och skriva Kattfonden Lilly 250 och skänka

250 kronor till veterinärkostnader.

Kattfonden samlar in gamla sedlar som kan skickas
till Solgläntan och därmed hjälpa en hemlös katt.
Vi insamlar och sätter in hos Riksbanken.

VYKORT: 10 kr/st + porto 7 kr eller 13 st för 110 kr inkl porto.

REA:
COLLEGE-TRÖJOR: 150 kr + porto 42 kr oavsett antal.
Ljusgröna finns i storlek: S – XXL; svarta i storlekarna S, M,

XL, XXL och XXXL; röda i S, M, XL och XXL.
T-TRÖJOR – finns bara kvar i några få storlekar och färger.



TACK till våra sponsorer:
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Kattfonden – Insamlingsstiftelse för hemlösa katter, org.nr: 802409-3075, Grävelsta 16, 186 92 Vallentuna, tel: 08-510 235 13.
www.kattfonden.se info@kattfonden.se PG: 55 73 08-4. Swish: 123-024 33 37. IBAN SE93 9500 0099 6034 0557 3084 Swift/BIC NDEASESS.
Redaktör: Ragnhild Solvika/.rajoli, ragnhild@kattfonden.se

Din hjälp behövs!
KKKKKattfondens verksamhet bygger på ideella insatser

för de hemlösa katterna och alla bidrag är varmt
välkomna. Din insats är mycket betydelsefull för katterna!
● Bli kattfadder och bidra månatligt med valfritt

belopp.Vi skickar dig då vårt nyhetsbrev och annan
viktig information.

● Bli burfadder för 500 kr/månad och få ditt namn på
en tavla i katthemmet.

● Bli rumsfadder och få ett rum uppkallat efter dig.
● Skänk ett engångsbelopp.
● Stöd obligatorisk ID-märkning, registrering och kast-

rering av katter.
● Bidra med 800 kr för kastrering av två av Solgläntans
   hemlösa hankatter eller en honkatt.
● Ge ett bidrag som en minnesgåva.
● Skriv testamente till förmån för Solgläntans hemlösa

katter.
● Sprid information om vår verksamhet.

som subventionerar
tryckningen av Nyhets-
brevet och alla andra
som jobbar ideellt med
Nyhetsbrevet och
Kattfonden.

Adoptera en katt
från Solgläntan
Om du är intresserad av att adoptera en hemlös

katt är du välkommen att boka tid och komma
och hälsa på. Eller så kan du komma på DROP IN

TORSDAGAR KL. 15–17.30. Vi har alltid vuxna kat-
ter och ofta kattungar.
● Beroende på kattens tidigare liv och den nya familjens

förutsättningar gäller det att matcha ihop rätt katt med rätt
familj. Ofta är det katten själv som väljer sin nya familj.

● Adoptionskostnaden för en katt är 1 500 och för två kat-
ter 2 600 kr. De är då alltid vaccinerade mot kattpest och
kattsnuva, avmaskade och ID-märkta med chip. Om de
är äldre än 6 månader är de dessutom kastrerade.

● Vi skriver kontrakt vid adoptionen där det bland annat
står att om man bli sjuk eller av annan orsak inte kan ta
hand om sin/a katt/er så kan man lämna tillbaka den/m
till Solgläntan.

David + Granny Smith = sant

Stöd Kattfondens sommarkattskampanj! PG: 55 73 08-4.
Skriv ut A4-affischer på www.kattfonden.se och sätt upp!

David Johansson från Åkersberga
hade drömt om en egen katt

ända sedan han var liten.
Men innan drömmen
kunde uppfyllas be-
hövde han flytta till en
egen lägenhet.
● David har en kognitiv
funktionsnedsättning
och föräldrarna har i
många år försökt hitta
ett eget boende till ho-
nom.
● Drömmen sköts upp
när hans blivande lä-

genhet förstördes i en brand, men en torsdagskväll flyt-
tade sexåriga katten Granny Smith från Solgläntan änt-
ligen in.

– Det känns bra att få känna sig som en husse,
säger David.
UPPGIFTERNA ÄR HÄMTADE UR CHRISTINA SMEDBAKKENS ARTIKEL I
GODA NYHETER HUSDJUR KATTER

10 FEBRUARI 2017


