0702
Publ:090

FOTO:Haans E Ericson
n Anneli Ekström med katterna Mose
es, Rafael och
h Gabriel.
Brist på jourhem
j
för katter
Det sakn
nas jourhem för många katter
k
i Uppssala. En förkklaring är attt säsongen när många kaattungar
föds sam
mmanfaller med
m semeste
ertider. Desssutom upphör många he
em, som stud
denter står bakom,
b
under so
ommaren.
För Moses, Rafael occh Gabriel haar det ordnatt sig bra. Katttbröderna är återförenade efter
ulära räddnin
ngar. Rafael var med om den mest drramatiska, han hittades iinnanför grillen på
spektaku
en bil occh plockades ut av en bilm
mekaniker. De
D bibliska namnen har sitt
s ursprung till att Mose
es
fiskades upp ur Fyrissån,
Anneli Ekström från Alunda har öppnat
ö
sitt hem
h
för kattp
pojkarna. På torsdagen vvar det dags för
f
vaccination och id‐m
märkning och Gabriels svaans måste se
es över. Kostnaden för veeterinärbesöket står
föreninggen samvetett för.
E
är ad
doptionsansvvarig i föreningen och ho
oppas att de cirka åtta veeckor gamla
Anneli Ekström
kattungaarna, som bu
usar runt på undersöknin
ngsbordet occh hoppar påå den bärbaraa datorn, kan
n
återförenas med sin mamma i en
n ny jourfam
milj.
höver lära sigg att vara kattter och få en
n social fostrran säger hon
n.
‐ De beh
Även förr avvänjningeen är mamm
ma katt viktig. I dag snuttaar de lurviga svartvita charmörerna på
p det
som finn
ns. Efter tolv veckor ska katterna
k
varaa redo att säga hejdå till varandra och hitta egna hem.
Om det finns.
f
m, ordförand
de i föreninggen Samvetett i Uppsala, är
ä det bråda dagar. Varje
e dag får
För Cecilia Bergström
o kattfamilljer som upp
ptäckts underr
föreninggen mejl och telefonsamttal om herrelösa katter och
balkongeer och i buskkar.

‐ Vi har ett fyrtiotal jourhem, men skulle behöva tjugo till, säger Cecilia Bergström.
Hon säger att det är samma visa varje år med katter som dräller omkring, som blir fler.
‐ Det är läge för en föreändring när det gäller synen på katter, säger hon.
Vad ska man göra?
‐ Skaffa inte katt om du inte tänkt över det tio gånger, säger hon.

