
Strömstads enda pejla-
de katt kan finnas i
Hökebohult öster om
Näsinge. 

Gunilla Hellgren är
så rädd om sin katt
Arne att hon inte släp-
per ut honom utan sitt
halsband med radio-
sändare på.

– Nu kan jag ta ett
glas vin på fredagen
utan att behöva oroa
mig för var han är, sä-
ger hon.

Katten Arne kom själv några
månader gammal till Gunilla
Hellgren och Jan Andersson på
gården i Hökebohult. 

Efter att ha sökt efter ägaren
genom annons i tidningen behöll
de honom och han har nu bott
hos dem i sex år och blivit en
väldigt kär vän.

De har ytterligare en katt Es-
ter som de räddade undan att
bli ihjälslagen och i sommar bor
också Jans brorsbarns kattunge
på gården.  

– Jag är rädd om mina kat-
ter. De är registrerade, id-märk-
ta, vaccinerade, försäkrade och
kastrerade, säger Gunilla.

Oroas över trafiken
I många år har katten Arne fått
springa ut och in som han vill.
Men Gunilla har alltid varit oro-
lig för att han ska bli påkörd på
vägen i närheten som går mel-
lan Näsinge och Krokstrand. 

– Som jag ropat och skrikit
här för att få hem honom. Så en
dag för ett tag sedan blev jag
trött på att oroa mig jämt för att
han låg platt någonstans på vä-
gen, så jag ringde och beställde
en Petcom - en slags spårnings-
utrustning.

Halsband med radiosändare
Gunilla sätter på katten Arne
ett halsband som har plastkula
med en radiosändare i. Hon
släpper ut honom. Och när hon

vill ha hem Arne tar hon med
sig en mottagare som tar emot
signaler från sändaren i kattens
halsband. 

Ju närmare hon kommer
Arne desto högre piper motta-
garen. Ljudets styrka visas i en
display på mottagaren som hjäl-
per henne att uppskatta unge-
fär hur många meter bort kat-
ten är och i vilken riktning hon
ska gå. 

Hittar honom oftast snabbt
Men att hon har radiosändare
behöver inte betyda att hon hit-
tar katten direkt. 

– Det tar en halvtimma i vär-

sta fall. Men jag kan ju vara tre
meter i från och inte se honom
för att det är högt gräs till ex-
empel. 

Räckvidden på utrustningen
är 1,5 kilometer men den bergi-
ga terrängen begränsar den. 

När Gunilla hittat Arne kopp-
lar hon honom och går med ho-
nom hem. Något han fått lära
sig  nu också.

– Jag släpper ut honom en
timme på morgonen och sedan
hämtar jag honom. Jag tycker
att det räcker. 

Utrustning för 3 000 kronor
Utrustningen Gunilla använder

är inte gratis. Den kostar om-
kring 3 000 kronor. 

– Okej det var dyrt, men det
är nog det bästa jag investerat i.
Om man tänker på vad det kos-
tade innan i oro och besvär och
för att inte tala om det skulle ha
hänt honom något. 

– Det är ju ingen garanti att
han inte ska råka illa ut men

jag behöver ju aldrig vara oro-
lig. Nu kan jag ta min halva
flaska vin på fredagen.

Teoretiskt sätt skulle Gunilla
kunna ha 100 katter på sin mot-
tagare. Men det räcker med en
tycker hon. Hennes andra katt
Ester är innekatt. 

Martina Liljedahl
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Gunilla pejlar in sin katt 

Gunilla Hellgren med sin kära vän Arne.

Mottagaren i Gunillas hand piper högt när katten Arne är i närheten. När hon släpper honom nu hittar hon honom lätt igen med hjälp
av sändaren på hans halsband.

Katten Arne får inte längre komma och gå som han vill. Matte Gu-
nilla har radiokontakt med honom så fort han går ut. En sändare i
hans halsband talar om var han är.


