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Fullsatt på katthemmet
Det vimlar av herrelösa katter i stan just nu.
Föreningen Samvetet har fullt upp efter
sommaren med nyfödda kattungar.
Babyboomen gäller inte bara oss människor. Även i
de hemlösa katternas värld är det ovanligt många
kattungar som har fötts i sommar. Det har
kattföreningen Samvetet fått erfara. Föreningen
har tagit hand om ett 60-tal kattungar under de
senaste månaderna.
- Vi blir förvånade över hur mycket katter som
Foto: Patrik Lundin dräller omkring. Vi har tagit hand om 120 katter
Oddvar är en av de katter som letar
sedan årsskiftet. Men hälften är kattungar som vi
efter ett nytt hem.
fått in under sommarmånaderna, säger Cecilia
Bergström från föreningen Samvetet.
Lokalerna på Ultunaområdet är begränsade, så föreningen brukar ta hjälp av så
kallade kattjourfamiljer. När kattungarna blivit tolv veckor försöker man hitta ett
nytt, permanent hem åt dem. Gemensamt för katterna är att de påträffats och
tagits omhand. Föreningen försöker spåra om katten har någon ägare. Misslyckas
man betraktas katten som herrelös.
Cecilia Bergström beskriver att det har varit extra mycket katter i år.
- Vi har sex dräktiga katthonor i kö. Och vi får fem till tio samtal per dag om katter
som behöver tas omhand.
På katthemmet var det relativt lugnt under torsdagen. Katten Oddvar satt och
slickade sin vita päls i ett fönster medan Siri von Groote och Miranda Larsson från
föreningen Samvetet funderade över varför så många katter hittas övergivna. Så
kallade sommarkatter är en förklaring.
- Man ser en söt kattunge som man tar med hem, men sedan tar man inte hand
om den. Katter har inte så jättehög status i dag, säger Siri von Groote som arbetar
frivilligt på katthemmet.
De privatpersoner som vill ta hand om en katt får betala 900 kronor. Summan
ska täcka delar av de kostnader som föreningen lägger på att bland annat
vaccinera, kastrera och ID-märka katterna.
- Vi har väl adopterat ut knappt 90 katter i år, säger Siri von Groote.
Numera har föreningen öppet på lördagar för personer som vill ta hand om en katt.
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