
Kära djurvän!
Tack alla snälla människor som
gjorde julen till en glädjestund
för våra katter. De fick massor
av god mat, leksaker och sköna
plädar. Även personalen fick
julklappar i form av god choklad,
vilket var mycket uppskattat!
Nu blickar vi fram emot ett nytt
år och vi fortsätter att kämpa för
att så många katter som möjligt
ska få hjälp. Kylan och snön gör
det outhärdligt för de katter som
inte har någonstans att ta vägen
och många av dem fryser ihjäl.
Om ni ser eller hör att någon
övergiven katt går ute och
fryser, var snälla och ge den
skydd och värme tills någon kan
ta hand om den. Låt den inte
sitta kvar ute i kylan bara för att
ni inte har någon plats eller
redan har katter. Det räcker med
en liten plats och mat för att
katten ska överleva.

Dags att vakna för nu börjar
vår marknadssäsong igen!
Den första marknaden för i år
har vi Söndagen den 20/2
mellan kl 1100-1500. Då säljer
vi massor av loppissaker och
vi  bjuder på våra goda våfflor
för en billig peng.
Vår trevliga påskmarknad har
vi den 17/4 mellan kl 1100-
1500. Då hoppas vi att snön
har försvunnit och att
vårblommorna har kommit.

Snart är det dags att ta av mössan!













Selma är en renrasig Perser
som fick komma till oss för
att hon vantrivdes i sin familj.
Där fanns både barn och
andra djur vilket stressade
Selma. Hon söker nu ett
lugnt hem utan djur och
barn, där hon bara kan få
mysa och var i centrum.
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Bamse är en helt underbar
pojke som hittades ute. Han
är id-märkt men det går inte
att tyda tatueringen. Vi
hoppas att någon ska känna
igen honom så att han kan få

komma hem igen. Om
ingen hör av sig så får han
hitta ett nytt hem istället.

”””””””””””””””””””””””””””
147 katter fick nya
Hem under 2010. Vi
hoppas att minst lika
många katter ska få
nya hem under 2011.
”””””””””””””””””””””””””””

Nu har äntligen Sacha fått
ett eget hem!  Då hon biter
när hon blir stressad har
det varit svårt att hitta en
förstående familj som inte
skäller på henne utan som
försöker att förstå henne
istället. Det har hon hittat
nu!





Rasmus hade gått vid
Magnus Stenbocks skola hela
sommaren och snälla
människor hade gett honom
mat. När höstterminen
började fick inte personalen
ge honom mat längre och en
del barn var inte snälla mot
honom. Istället fick han
komma till oss.  Han är en
helt underbar kille som är
mycket kelen. Han vill ha ett
hem där han kan få gå ut och
han vill vara en ensamkatt.
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Eva-lotta hoppas att någon
snart ska adoptera henne.

Busan är född av en
vildkattsmamma som en
familj matar. De tog sig
an Busan så att hon blev
en tamkatt men när hon
sedan födde 5 ungar, blev
det för mycket. Hon fick
flytta till oss med sina
ungar istället. Nu har fyra
av hennes ungar flyttat
men lilla Tussan väntar
fortfarande på ett hem,
gärna tillsammans med
sin mamma.

Lilla Tussan längtar efter
ett eget hem! Hon har
aldrig varit i ett riktigt
hem så hon har mycket
att vänja sig vid. Hon är
en supermysig tjej!





Övrig information

Är ni på gång med att vårstäda hemma eller
på ert företag/Jobb?
Tänk på att den minsta prylen kan göra en hel
del för katterna. Sånt ni inte vill ha kan ni ju
skänka till oss. Det kan vara saker vi kan sälja på
loppisen eller grejer som filtar, handdukar som
katterna tycker det är skönt att ligga på eller kläder
som vi säljer på vår vind, eller så kan det vara
kontorsmaterial som papper, pennor ja vad som
helst.  Oftast kan vi tyvärr inte hantera större saker
som möbler. Men allt annat tar vi gärna emot.
En viktig sak bara: Saker som ni skänker till oss
måste vara hela saker, söndriga saker kan vi ju inte
sälja och inte heller smutsiga kläder.

Weilands vindsloppis har öppet
varje helgfri Lördag mellan
klockan 11:00-14:00.
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