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U P P S A L AT I D N I N G E N

Fredag 15 juni 2007

NYHETER

Katt astrofen är över
Missnöjet har förbytts i
nöjda missar. Föreningen
med klös har äntligen
fått vad de vill. I helgen
öppnar Uppsalas första
katthem.

Sedan starten 2004 har ideella
föreningen Samvetet kämpat
för ett katthem i Uppsala. Men
det har inte funnits några
sponsorer. Förrän nu.
– Det känns fruktansvärt
skönt, vi är jätteglada naturligtvis, säger Liza Nyberg, verksamhetsansvarig på Uppsala
Katthem.
Industrilokalerna på Genetikvägen mittemot Ultuna
tog ett halvår att rusta upp. Allt
med frivilliga krafter.
Nu kan den som är sugen
på att adoptera en fyrfotad
familjemedlem titta in på
lördagar.
– Nu slipper folk åka runt
till olika jourhem för att titta
på katter.
Av de 100 hemlösa missar
som finns i föreningens jourhem ska 18 flytta in i samband
med helgens invigning.
Två är redan på plats när
Uppsalatidningen hälsar på:

Charlie Chaplin
(för sin svarta ”mustasch”) och Smilla, båda 1,5
år. De fångades av Samvetet i
vintras, vid en stugby utanför
stan.
– Det var 25 grader kallt,
helt omöjligt för en katt att
hitta mat och kunna överleva. Med all sannolikhet är
de övergivna sommarkatter,
säger Liza.
I Charlies och Smillas bur
finns klätterträd, klösmöbel,
pingisbollar, leksaker, kattlåda,
mat- och vattenskålar, säng.
Och en avskild ligghylla med
draperier.
– Katter behöver också privatliv, upplyser Liza.
Buren är på bara en dryg
kvadratmeter.
Om ingen vill adoptera
– kan de i värsta fall bo så här
i åratal?
– Nej, då får de bo på jourhem ett tag. Till slut hittar vi
något åt dem. Det finns ett
hem för varje katt.
Katthemmet ligger verkligen naturskönt. Idylliskt.
Luktar inte idylliskt från
Smillas och Charlies kattlåda.
Vi går en rundtur. Kontor,
förråd med loppisgrejer som

550 MISSAR PÅ SAMVETET
✔ Samvetet har sedan 2004
tagit hand om 550 hemlösa
katter.
✔ 450 av dem har fått nya
hem, 13 har hittat tillbaka till
sina hussar och mattar.
✔ Föreningens 300 medlemmar tar för närvarande hand
om 100 upphittade katter i så
kallade jourhem.
✔ I samband med att Uppsala
Katthem invigs blir det öppet
hus för allmänheten lördag 16
juni, kl 15–18.

ETT SLAGS MISSTAG. Alla som jobbar här är nog mer eller mindre kattokiga, erkänner Liza Nyberg, verksamhetsansvarig för
Uppsalas första katthem. I famnen spinner Smilla. Charlie ligger på klösmöbeln och funderar.
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ska säljas här i stället för på
torget i fortsättningen, matförråd. Behandlingsrum.
– Även om de är vana att
bo tillsammans kan de ryka
ihop ibland.

Onsdag den 20 juni

Chantelle-dag!
Kom och prova ut rätt BH-storlek och få en fin midsommarbyst.
Vi ger dig extra hjälp med att prova ut bh och modell.

Samvetet ställer tuffa krav
på den som vill adoptera.
Man får komma på besök,
bli utfrågad om hur man
bor, tidigare erfarenheter av
katt, hur många katter man

har (man får inte adoptera
en ensam katt utan att de får
kompisar).
Sedan åka hem. Fundera.
Komma tillbaka om man fortfarande är intresserad. Betala

700 kronor för en adoption.
Vad blir nästa projekt?
– Att bygga en rastgård på
baksidan, säger Liza Nyberg.
Andreas Victorzon
andreas@uppsala.direktpress.se
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