
                                               
 

Apropå katterna på Biskopsängen 

Det finns en organisation som tar hand om vilda katter, Svenska kattskyddsförbundet. Till denna är 
anslutna en rad med lokala föreningar. En sådan är Katthemmet i Vaxholm. Två volontärer, Ulrika och 
Katarina har flyttat till Västerås och de hjälper oss att fånga in katterna på Biskopsängen. När 
katterna är infångade får de omvårdnad och anpassas till ett liv som tama katter. Katterna sköts om 
på bästa sätt. Får medicinsk vård om så behövs, steriliseras eller kastreras och förses med ett chip 
som registreras. Detta gör att man kan spåra en katts ägare, om den till exempel sprungit bort. 

För oss kommer Ulrika och Katarina som räddande änglar från himlen. Vårt alternativ var ju att själva 
fånga katterna och ta dem till en veterinär för avlivning. Nu får katterna ett nytt liv i ett varmt hem 
med mat, i stället för att svälta och frysa på Biskopsängen. Hittills har 12 katter fångats in, men det 
finns fler kvar. Det är viktigt att fånga in alla katterna, annars blir de ju bara fler. 

Infångandet görs genom att en bur ställs ut på ett ställe där katterna håller till. I buren läggs mat, så 
att katterna vänjer sig med att gå in i buren. Buren är då inte gillrad, utan katterna kan gå i och äta. 
Sedan kommer volontärerna dit, gillrar buren, sätter sig och väntar och när en katt fångats in, tas den 
direkt till en uppsamlingsplats.  

Vid buren finns också en kamera. Denna tar bilder i "katthöjd" så fort något rör sig vid buren och 
skickar bilden direkt till en mobiltelefon, Så Ulrika och Katarina har full koll på läget. 

Så vad vi vill för att fånga in de sista katterna är att ni: 

-Meddelar mig om ni känner till var det kan finnas katter, alltså Björn Qvarfort 070 328 60 31 
bjorn.qvarfort@hotmail.com så meddelar jag vidare till Ulrika och Katarina. 

-Mata inte katterna. Gör ni det, går de hellre dit än till burarna.  

-Rör inte burarna. Ulrika och Katarina har full koll på läget. 

 

PS Katthemmet i Vaxholm drivs helt ideellt, men de behöver pengar för mat och medicinsk 
omvårdnad av katterna. Så ni får gärna skänka ett bidrag till dem. Sätt in ert bidrag på 
föreningens bankgiro nr 5049-0440 så skickar vi pengarna vidare till katthemmet. 

Björn Qvarfort 
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