
löpsedeln

Höst

nr 2 2016



l ö p s e d e l n  2 / 2 0 1 6 2

Höst och löpsedel
Det är höst. Jag ville helst inte se det, men fick inse faktum 
när de gula löven travades i högar under träden. Hösten 
kan vara fin när det är soliga dagar som ger glittrande löv 
eller lite vild när höststormarna river i utomhuset. Det 
tråkiga är att dagarna blir så korta och mörkret håller i 
för länge. Det är då man måste tända ljus och lyktor och 
dricka te eller varm choklad, ta filten och lägga sig i sof-
fan med katterna som inte heller tycker det är lika skoj 
utomhus längre. Ändå presenterar detta nummer planer 
som kan sättas i verket till våren sedan, nämligen att bygga 
inhägnad till katt och människa där man kan vara till-
sammans. Det är ju det kattbyggen är till för – gemensam 
samvaro med sina missar i en trygg och vacker miljö.

Jag vill fortsatt jättegärna ha material till Löpsedeln förstås 
så mejla alla bidrag till mig till karin@fraset.se, lopsedeln@
fraset.se eller kontakt@mastertassen.se. Både text och foton är mycket välkom-
met och gärna tips till bra nyheter som vi kan infoga och hänvisa till.

Ha en fin höst!
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Det finns flera skäl till att bygga en kattgård för katter som då och då är utomhus. Det mest uppenbara är 
att katterna inte ska springa bort eller bli överkörda. Men en innätad kattgård skyddar också dina katter från 
inkräktande katter och många hundar. 

Ett ytterligare skäl till att bygga en kattgård är att dina katter blir tryggare när de känner vad som är deras revir. 
De kan på så sätt ha fullständig överblick över reviret.

Man kan ställa sig frågan om katter alls behöver vara utomhus. Vår erfarenhet är att katterna uppskattar katt-
gårdarna vi har byggt. Vissa är där mer än andra, men alla gillar att tugga på lite gräs och att vara ute i solen 
ibland. 

I villasamhällen och andra detaljplanerade områden är det viktigt att staket inte är för höga, att de går att se 
igenom etc. Exakta mått skiljer sig mellan kommunerna, men att sätta upp ett högt plank runt sin trädgård är 
knappast att tänka på någonstans.

Vad du däremot får göra är att sätta upp nät så har du lust kan du näta in hela trädgården med Allox-nätet. 
Vi rekommenderar dock att i ett villasamhälle där man vill smälta in litet hägnar in ett litet mindre område – 
men som ändå kan vara stort. Vi har själva hägnat in ca 40 kvm i direkt anslutning till vårt hus. Enligt lagen 
tillåts katter (men inte hundar) springa lösa i villaområden, men hägnar du in dina egna katter bör boende i 
området bli enbart tacksamma.

Här finns några bilder på inhägnad kattgård och balkong. För mer information om hur vi gått tillväga rent 
praktiskt med att skruva ihop det hela så har vi gjort en hel webbsida för detta så läs gärna mer där: 
www.kattbygge.se

Hägna in för dig och din katt – 
Mästertassarnas kattgård
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Påhälsning av näbbmöss är spännande

Solstolen är visst upptagen
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Kattgård hos Skimmerdal’s
Första delen av kattgården byggdes redan 2005 när 
jag hade “bara” 3 katter. Denna stomme står på sten-
mjöl kombinerat med gårdsgrus. Jag använde nog 
inte riktigt hjärnan eftersom jag satte stolparna med 
spik och tvärslåarna spikades fast på insidan för att 
göra konstruktionen stabil. Detta gjorde att när det 
var dags att näta in så var jag tvungna att sätta nätet 
på insidan. Nätet är ett grönplastat 6-kantsnät på 
rulle. Mycket smidigt att jobba med och jag grävde 
ner nätet ca 50 cm ner i backen för att minska risken 
för rymlingar i form av katter som bevisligen är av 
härkomsten abessinier men tror att de är grävlingar. 
Den har sedan dess bara behövts en renovering då en 
vintern idoga snöande gjorde att det blev för tungt 
för taket när det började att töa. 

Del 2 skedde 2009 när vi (jag och min dåvarande 
man Michael Holmlund) hade utökat vårt antal kat-
ter. Här var vi lite mer planerande och använde oss 
av lecablock som delvis grävdes ner i jorden. 

Gällande konstruktionen som sådan användes istället 
för hela tvärslåar kapades dem in emellan stolpar-
na på 70 cc samma som nätets bredd och satte fast 
tvärslåarna med vinkeljärn i stolparna. Stommen 
blev otroligt stabil jämfört med första bygget.
 
In och utgång sker via sovrumsfönstret samt dörr 
utåt i varje del och in- och utgång genom sovrums-
fönstret gör att jag numera får skaka ur täckena 
innan jag går i säng från allt som katterna dragit med 
sig in i form av löv, gräs och varför inte en och annan 
daggmask.
 
I båda kattgårdarna är det gräsmatta i botten vilket 
innebär ganska lite skötsel. Mina kattgårdar är gan-
ska vildvuxna och därför passade jag på att istället för 
att ha en begagnade klätterställning som lekplats gick 
jag resolut ut i skogen och hämtade hem omkullvälta 
träd. 

Enda nackdelen med 6-kantsnätet är att med tid så 
rostar det inifrån. Det har nu skett på ett flertalet 
ställen så jag måste till nästa sommar byta ut till nytt 
nät. Med tanke på att första gården är från 2005 och 
först nu rostar tycker jag det inte var ett dyrköp och 
jag har ändå andra planer så det är väl bara perfekt 
att det måste göras om och då kan jag ju göra om det 
precis som jag vill ha det nu.

Trots att det är många år sedan jag påbörjade 
projektet med kattgård så är den långt ifrån färdig 
än och det är väl precis som att äga hus....man blir 
aldrig färdig :D 
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Grillfest
Bilder från Fräsets grillfest
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Annas fina abessinier

På dessa foton finns:
GIC S*Skimmerdal’s Peachy Pearl ABYn
Far och dotter IC S*Primuz-Zezam Ozzcar 
ABYa och S*Skimmerdal’s Happy Harmony 
ABYn
S*Skimmerdal’s Zerina Zinnia ABYn
*Skimmerdal’s Elton ABYn smakar på hemma-
gjord pizza
S*Skimmerdal’s Zerina Zinnia, ABYn född 
2016-05-20 tillsammans med sin mamma S*Ka-
nelsnurran’s Filifjonkan, ABYn. Zerina bor nu 
hos fodervärd.
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Royal Canin anordnar i samarbete med SVERAK (Sveriges Kattklubbars Riksförbund) och AGRIA, för första 
gången ett nordiskt kattseminarium.

tid: 5 november 2016 kl 09.00 – 17.30.
Plats: Clarion Hotel Post i centrala Göteborg.
Dagen avslutas på kvällen med ett hejdundrande Halloweenparty med musikunderhållning! 

Program finns här: http://www.nordiccatconvention.se/program/ 

Under dagen kommer det att vara föreläsare som talar, så här står det på hemsidan:

Under dagen kommer du att få en djupare inblick i kattens beteende. Att tyda och förstå din katts kropps-
språk och signaler kan vara nyckeln till ett långt, spännande och dynamiskt liv tillsammans. Under dagen får 
du svaren. Vi dyker också ner i kattgenetikens värld samt lär dig mer om kattens magtarmproblem och vad 
orsaken kan vara samt vad du kan göra för att förebygga och behandla dessa.

Du kommer även att lära dig mer om urinvägsproblem och hur de diagnostiseras och behandlas. För dig som 
ännu inte har hunnit bli ”biten” kattuppfödare, har vi föreläsningar som hjälper dig att förstå din katt – vad 
vill den säga dig? Vi tar upp vikten av rätt utfodring under kattens olika livsstadier, du får veta hur du gör 
om du går i tankarna att börja med avel, hur du blir en registrerad kattuppfödare och vad som i så fall krävs. 
Hur viktigt är det att försäkra sin katt? Vad kan det kosta dig om du står oförsäkrad och olyckan är framme är 
andra viktiga frågor vi kommer att ta upp.

Vi hoppas att få träffa dig och hundratals aktiva och intresserade kattmänniskor under denna dag.
Välkommen med din anmälan redan idag! Först till kvarn… 

mer information om föreläsarna finns här: http://www.nordiccatconvention.se/forelasare/ 

Nordic Cat Convention Göteborg
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Kära medlemmar,
Nu så har hösten kommit och det börjar snart bli dags 
för ett årsmöte och sedan rullar vår utställning i gång 
och vi önska att så många medlemmar som möjligt vill 
hjälpa till. Vi kommer att kalla till ett utställningsmöte 
och sedan har vi lite förberedelser samma dag som vi 

kommer att ha vår decembermiddag. Utställningen är 
den 7-8 januari det vill säga på vår normala tid denna 
vinter och vi behöver som sagt all hjälp vi kan få av 
våra medlemmar. 
 Fräsets styrelse har beslutat att sponsra klubbens med-
lemmar som vill åka till Trondheim på SW 2017.  Det 
kommer att bli en bussresa som vi hade till SW i Oslo, 
mer info kommer.
 
Det är ganska låg aktivitet i klubben nu för tiden och 
jag efterlyser förslag till vad vi skall göra när vi inte 
håller på med vår utställning exempel vis föredrag , 
kurser mm. Klubben är ju inte fattig direkt så vi har 
ekonomiskt utrymme för sådant. 
Jag hoppas vi träffas i höst och önskar alla en trevlig 
vintersäsong 2016-2017

Torbjörn Sjögren

Ordförande har ordet

Mejla nu in lite då och då texter och foton eller 
andra tips på vad vi kan ha med i löpsedeln!  

Utan material blir det en kort sedel. :-)

Ha en fin höst!


