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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att

bostaden är besiktigad

innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS KROKÄNGSVÄGEN 230 BOAREA CA 156 M²

8 ROK ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR

TOMTAREA 723 M² ACCEPTERAT PRIS 2 990 000 KR

VISAS SÖ 19/1 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN

MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Välkomna till Nol och denna rymliga villa på Krokängsvägen

230. Huset ligger i ett av Nols mest populära områden.

Lugnt och barnvänligt med gångavstånd både till förskola,

skola, Ale Torg och pendelstation mot Göteborg.

ADRESS KROKEN ANDERS VÄG 10 BOAREA CA 105+105

M² /  6 ROK ENERGIPRESTANDA 103 KWH/M² ÅR

TOMTAREA 998 M² ACCEPTERAT PRIS 2 045 000 KR

VISAS SÖ 19/1 14.00-14.45 RING OCH BOKA 

MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - LÖDÖSE
Vi kan nu erbjuda mycket välskött och nyrenoverat

enplanshus med källare och garage. Mycket bra, högt läge

och med vacker utsikt i populärt område. Nära till naturen

och med bekvämt avstånd till skolor och kommunikationer.

SURTE. Det finns här-
bärgen för människor, 
så varför inte för kat-
ter?

Grannarna Karin 
Herveus och Christina 
Beckmann i Surte gav 
hemlösa katter en fin 
julklapp. 

– Katterna ger oss 
dubbelt tillbaka, menar 
Christina.

Metoden kallas TNR – 
Trap-Neuture-Return och 
används världen över. Som 
namnet antyder går den ut 
på att fånga in för att sedan 
vårda, kastrera och vaccine-
ra hemlösa katter innan de 
skygga släpps fria igen eller 
mer sociala djur går vidare 
till ett katthem. På så sätt 
förhindrar man att bestån-
det av vildkatter växer och 
eliminerar spridningen av 
sjukdomar. 

En utgångspunkt för me-
toden är katthus som place-
ras ut på strategiska platser 
där hemlösa katter ges mat, 
skydd och daglig tillsyn. Det 
finns även möjlighet att pla-
cera ut övervakningskame-
ror och på så sätt upptäcka 
och kunna fånga in skadade 
eller sjuka individer. 

Berättelsen om Karin 
Herveus och Christina 
Beckmanns hjälteinsats bör-

jar med en katt vid namn 
Pompe af Surte. 

Han strök omkring i bo-
stadsområdet med ett stort 
sår på halsen och ingen visste 
vem som ägde honom. 

– Han fick bo i vår ved-
bod, men när det blev kall- 
are gjorde jag istället ett hål i 
förrådet och satte in ett ele-
ment. Han fick mat, en säng 
och en klösbräda och jag tog 
honom till veterinären för 
hälsokontroll och kastrering. 
Han blev allt starkare och till 
slut fick han ett nytt hem hos 
en god vän till mig, berättar 

Christina.
Tillsammans med gran-

nen Karin, som är volontär 
på Göteborgs katthjälp och 
även fungerar som jourhem, 
bestämde hon sig för att i år 
ge en julklapp till hemlösa 
katter. 

– Jag ringde tre samtal och 
på tjugo minuter hade jag 
fått tag på virke som Kung-
älvs trä sponsrade med, färg 
och plastmattor från Colora-
ma och foder från ytterligare 
ett företag. Det är helt otro-
ligt hur många det finns som 
vill hjälpa till.

På några dagar byggde 
de ihop fem katthus som de 
genom ett antal olika kattor-
ganisationer placerades ut 
i bland annat Slottsskogen 
och Tynnered.

– Det är inte omöjligt att 
TNR kan bli aktuellt även i 
Ale på ställen där det finns 
mycket förvildade katter, 
men då krävs det att närbo-
ende engagerar sig dagligen 
i djuren. 

Går man i tankar på att 
skaffa katt vill Christina upp-
muntra till att vända sig till 
ett katthem för att samtidigt 

kunna ge en hemlös katt en 
andra chans. 

– Vi känner så väldigt 
mycket för dessa små djur 

och för allt arbete ger katter-
na oss dubbelt tillbaka, säger 
Christina Beckmann.

JOHANNA ROOS

– Grannar i Surte byggde hus för hemlösa katter

Katten vilken julklapp!

En andra chans. En liten kämpe som just nu söker ett nytt hem är 
katten Toppe, som efter att ha hittats svårt medtagen med sår och 
svullnader i ansiktet, tagits omhand av den ideella organisatio-
nen Katterna på Topasgatan. Han är en äldre social herre som även 
lider av matallergier och behöver därför ett kärleksfullt och förstå-
ende hem där han kan få vara inomhus, men går gärna ut i band.

Härbärge för katter. Karin Herveus och Christina Beckmann byggde med hjälp av material från före-
tagssponsorer fem katthus där hemlösa katter får mat och skydd.
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