
Jag har länge tänkt tanken att 
vi skulle skicka ut nyhetsbrev 
två gånger om året och vad 
passar väl bättre att det första 
kommer innan jul och då vi 
varit en förening i ett halvår.  

När jag hörde talas om Kvi-
bergs Handelsträdgård i våras 
så var det ett tiotal katter det 
gällde och det kändes rätt över-
komligt. Jag tänkte att det sä-
kert skulle bli något mer med 
tanke på de kattungar som 
alltid kommer på våren och 
sommaren men att problemet 
var så stort som vi vet idag, det 
trodde jag aldrig!   

 

I dag har vi tagit in 28 katter! 
15 vuxna och 13 kattungar. 
Flera av de vuxna har vi fått 
släppa ut igen men en del är 
kvar inne, t.ex. älskade Skor-
pan och söta Matilda. Vi har 
kastrerat (de katter som haft 
åldern inne), id-märkt, vaccine-

rat och avmaskat allihop. Allt 
det här har vi kunnat göra 
med hjälp av både egna medel 
samt insamlade pengar och 
bidrag.  Men det är inte lätt då 
det är en ständig kamp för att 
få pengarna att räcka till. 

 

Jag vill att ni ska se det här 
nyhetsbrevet, inte bara som en 
redovisning över det gångna 
halvåret utan också som ett 
stort tack, en julhälsning, en 
välgångsönskning om det nya 
året och att vi hoppas att vi 
har ert stöd och er medverkan 
även under nästa år! 

 

Vi ger inte upp förrän varenda 
Kvibergskatt är inne! 

 

- Rebecca Friberg, ordförande  
i Gothiakatten 
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Tack för i år! 
Dessutom vill vi ge en stor eloge 
och ett varmt tack till   

Djurkliniken i Partille 
som varit helt fantastis-
ka och ställt upp i alla 
situationer när vi ofta 
med kort varsel kommit 
in med katterna. Likale-
des vill vi ge 84:an Zoo i 
Sävedalen ett extra tack 
för all sponsring!  
 

Till alla som har ställt upp... 

 

vill vi rikta ett stort  
TACK!   Jourhem, 
medhjälpare, bidrags-
givare, sponsorer m.fl. 
som har hjälpt oss att 
göra allt vi lyckats 
åstadkomma i höst — 
möjligt. Det hade inte 
gått utan er hjälp.  

 

GOD JUL  
och 

 GOTT NYTT ÅR  
önskar  

 

 

Matilda — en av de 

första honorna som 

kom in i värmen 
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Sedan vi började vår verksamhet i 
somras har vi tagit in 28 katter—
såväl vuxna som kattungar! 
 

Katterna har genast efter infångan-
det fått komma till veterinär för en 
första kontroll. Alla katter har veteri-
närbesiktigats, vaccinerats och avma-
skats. De katter som varit vuxna nog 
att bli kastrerade, har blivit det.  
Förvånansvärt är att katterna, efter 
omständigheterna, har varit vid god 
hälsa – dock magra förstås. Ingen 
ohyra eller sjukdom har visat sig. 
Alla kattungar samt några vuxna 
katter är placerade i jourhem. En 
del av de vuxna katterna har tillfäl-
ligtvis återgått till kolonin där de får 
daglig omsorg med mat och värman-
de skydd. 5 kattungar och 4 vuxna 
är adopterade och fått permanenta 

hem.  Flera som är i sina jourhem 
kommer sannolikt att få stanna 
där.  Det känns hoppfullt.  
 

Under hösten har vi haft veteri-
närkostnader på ca 22 000 kro-
nor.  Kostnader för mat, sand, 
medicin etc. har 
uppgått till ca 14 
000 kronor.  
Många turer med 
bil till och från 
veterinär och jour-
hem har kostat oss 
en hel del bensin, 
vilket vi stått för 
själva.  Utöver 
detta har vi haft en 
del omkostnader i 
samband med loppmarknader 
och andra försäljningstillfällen, 

på ca 1 500 kronor. 
 

 

Verksamheten har finansie-
rats med hjälp av privata do-
nationer (bidrag)  om ca 16 
000 kronor. Loppmarknader 

och insamlingar har 
dragit in ca 16 000 
kronor.   
 

För att täcka det 
underskott som upp-
stått, har vi själva 
bidragit ekonomiskt. 
Därför finns inga 
skulder i verksamhe-
ten. 

 

 

ser efter vilka katter som behöver 
prioriteras. Finns det små ungar? 
Är honorna dräktiga? Verkar 
någon katt skadad eller utanför? 
Mammor med ungar har varit en 
prioriterad grupp  - dels för att få 
in ungarna innan kylan och hös-
ten blivit för svår och dessutom 
för att mammorna inte skall hin-
na bli dräktiga igen.  Ett antal 

stora hanar har vi förstått 
vara ”duktiga” avelshanar. 
Dessa har också varit hög 
prioritet att ta in och kastrera 
snabbt. Många gånger har vi 
kämpat med oro , ångest och 
en klump i magen när vi upp-
täckt nya individer då tid och 
resurser varit knappa.  

”Mörkret sänker sig över området 
där katterna befinner sig. Vi är på 
plats och kollar läget…” 

 

Så har vi tillbringat många timmar 
under sensommar och höst. Mycket 
tid har gått åt att kartlägga katterna 
och området. Det är inte bara att 
börja fånga in utan någon vetskap 
om kolonin. Viktigt är att  man noga 
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Redovisning 

”Att vara 

hemlös och 

bara få en 

munsbit då och 

då är INGEN 

katt värd !” 
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