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Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 44, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Susanne Karlsson, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

NÖDINGE/GÖTA. Nu på 
söndag den 1 septem-
ber fi ras Hittekattens 
dag runt om i Sverige. 

På Backa Säteri Krog 
& Catering i Nödinge 
kommer den ideella 
föreningen Änglakat-
ten att uppmärksamma 
dagen med mat och 
dryck, försäljning, auk-
tioner och annat skoj.

Lena Rydström och Mats 
Alderholm har öppnat upp 
såväl sina hjärtan som sitt 
hem för hemlösa katter. Det 
började för över tio år sedan 
då paret bodde i Göteborg 
och började arbeta som 
volontärer för Djurens Sam-
arittjänst i Gråbo. 

Idag bor de på landsbyg-
den i Göta och driver den 
ideella organisationen Äng-
lakatten, som hjälper hem-
lösa katter till en ny start i 
livet. De har många personer 
knutna till sig som ställer upp 
och agerar jourhem i väntan 
på att katterna ska få ett per-
manent boende. Själva har 
de elva vuxna katter och tre 
ungkatter, som snart ska få en 
ny utegård att vistas i. Trots 
de många hemlösa katterna 
som kommer till dem kan 
inte vem som helst komma 
och adoptera en katt.

– Vi måste först se att per-
sonen är lämplig att ta hand 
om en katt, att man kan ta 

hand om den på lång sikt och 
även att det stämmer mellan 
ägaren och katten. Annars 
finns det risk att katten blir 
hemlös igen, säger Lena 
Rydström. 

Många bortsprungna 
Alekuriren träffar paret i 
en lägenhet i Majorna, vars 
innehavare är jourhem åt 
den vuxna katten Fiona och 
hennes fyra ungar. Kattung-
arna Benedict och Doris 
kommer att få stanna kvar, 
medan Engla och Dorian 
snart kommer att behöva nya 
hem. 

Antalet hemlösa katter 
som kommer till förening-
ens kännedom är otaliga 

och numera administreras 
alla ärenden via föreningens 
hemsida och mail. 

– Det gick inte att ta alla 
samtal, jag blev totalt ner-
ringd. Hemlösa katter hittas 
året om, men man lägger nog 
märke till dem mer på som-
maren. De flesta hemlösa 
katter som hittas har inte 
med vilje övergivits av sin 
ägare, utan väldigt många är 
bortsprungna. Man kanske 
har flyttat till ett nytt ställe 
och släppt ut katten innan 
den börjat känna sig riktigt 
hemmastadd och då försöker 
den att hitta tillbaka igen. 
Flyttar man ska man hålla 
katten inne åtminstone ett 
par månader, även om den 

är van vid att vara ute, säger 
Lena.

Veterinärkostnader
Alla katter som omhändertas 
av Änglakatten genomgår 
en hälsokontroll hos vete-
rinär, vaccineras, kastreras 
och id-märks. Avgiften för 
att bara undersöka en katt är 
minst 500 kronor och är den 
dessutom i behov av behand-
ling kan det bli en mycket 
kostsam historia. Därför går 
så gott som alla insamlade 
pengar till veterinärkostna-
der och man ständigt i behov 
av bidrag.

När Hittekattens dag firas 
nu på söndag på Backa Säteri 
i Nödinge går allt överskott 

från försäljning, lotterier och 
annat till Änglakattens verk-
samhet.

Madeleine Ebefors, som 
i våras tog över Backa Säteri 
Krog & Catering, har själv 
ett stort engagemang för 
hemlösa katter.

– Jag har hjälpt till att 
fånga in sju hemlösa katter 
och är idag kattfadder. Sedan 
jag tog över restaurangen har 
jag inte så mycket tid över 
och därför såg jag en bra 
chans att hjälpa till genom 
att uppmärksamma Hitte-
kattens dag, då vi bland annat 
kommer att bjuda Änglakat-

tens medlemmar på mat. 
För övriga besökare finns 

buffé och dryck att köpa. 
Tavlor av en kattkonstnär 
kommer att finnas till för-
säljning och för de små finns 
möjlighet att ansiktsmålas till 
katt.

– Vi hoppas på många 
besökare och att vi får in en 
extra slant till föreningen så 
att vi kan hjälpa ännu fler 
hemlösa katter till ett nytt liv, 
säger Lena Rydström.

Kattdag på Backa Säteri

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Katträddare. Mats Alderholm och Lena Rydström i Göta driver den ideella föreningen Äng-
lakatten, som i samarbete med Backa Säteri Krog & Catering uppmärksammar Hitekattens 
dag nu på söndag den 1 september.

Kattungen Benedict har fått 
ett nytt hem.

Doris får stanna kvar i jourhemmet. 

– Mycket på gång när Hittekattens dag fi ras på söndaggång när Hittekattens dag fi ras på söndag

Vill du bli 
Ale Lucia?

gunilla@alelucia.se  
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