
EN KATT BEHÖVER DIG! 

I Stockholms län finns idag över 20 000 hemlösa katter.  
AKUTGRUPPEN arbetar ideellt med att hjälpa dessa och på andra vis 
nödlidande katter till ett bättre liv.  
Akutgruppen värnar om alla katter - tama som förvildade - vi anser att alla har rätt till liv. Vi 
fokuserar dock mest på de förvildade katterna eftersom de far mycket illa och det är få katt-
hem som tar sig an dem. Hos oss väljs inga katter bort för att de kanske kostar mer för att de 
är rädda och därmed tar längre tid att omplacera, och inga friska katter avlivas. Vi  veterinär-
besiktigar och vaccinerar alla våra katter, och de vuxna kastreras, vilket är oerhört viktigt för 
att undvika fler oönskade kattungar och växande kattkolonier.  

HUR KAN DU HJÄLPA? 
GE EN KATT ETT HEM 

Ge en hemlös katt ett hem, ett bättre liv. På vår hemsida www.akutgruppen.com kan du välja 
ut ”din” katt så bokar vi tid för besök. Vi rekommenderar också gärna katter vi tror passar hos 
dig.  

BLI AKUTHEM 
Vi har i nuläget inte någon lokal utan är beroende av människor som öppnar sitt hem för en 
hemlös katt en kortare eller längre tid. Många av våra katter har aldrig haft en positiv kontakt 
med människor och behöver vänjas i lugn och ro, andra är dock tama redan från början. Du 
blir akuthem på dina villkor. 

BLI VOLONTÄR 
Som volontär gör man vad och så mycket man vill; fångar in katter, åker till veterinär, skriver 
kontrakt, står på mässor, har kontakt med akuthem, söker sponsorer, besvarar mail och tele-
fonsamtal m.m. 

BLI CHAUFFÖR 
Alldeles för få av oss aktiva har egen bil och körkort. Ofta är bil nödvändigt vid transport av en 
katt. Kan du hjälpa till med detta? Du bestämmer när och var du kan köra och förbinder dig 
inte till någonting. Kontakta oss så hör vi av oss när en körning är aktuell. 

BLI FADDER / GE EN GÅVA 
Vi har stora kostnader för mat, sand, veterinärbesök, medicin, bensin etc., men tyvärr små 
medel att täcka dem med. Alla bidrag - stora som små - är oersättliga för oss. Pengarna går 
oavkortat till att hjälpa katterna! 

MÅNGA BÄCKAR SMÅ... 
Har du en butik? Kan du sätta upp information om att vi finns, kanske en bössa?  
Säljer din butik djurfoder och/eller utrustning? Kan vi få rabatt eller få skadat godsgratis? 
Länka till oss på din hemsida, webshop eller community!  
Sidan behöver inte alls vara inriktad på katter - de flesta kattvänner har även andra intressen.  
Kan du sätta upp information om oss på din arbetsplats? Berätta om oss för dina vänner och  
tipsa omoss när någon funderar på att skaffa katt! 
 

Läs mer om oss på vår hemsida, www.akutgruppen.com,  
eller kontakta oss på 0704-027612 


