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SUK

Sundsvalls Kattklubb
Norrlands äldsta kattkubb

Den grundades 

1971
Klubbens ändamål 

är att

Förhindra och motarbeta djurplågeri

Arbeta för god katthållning

Seriös kattuppfödning 
genom 

klubbverksamhet, utställningar
och på andra sätt öka intresset för katten

som husdjur och familjemedlem.

Tillvarata 
medlemmarnas och deras katters intressen.

Söka kontakt 
och samarbeta med likasinnade.

Som huvudmedlem 
får Du 

SVERAKs Våra Katter
med 6 nr/år och klubbtidningen

KattSnack 
med 4 nr /år.

Du får också möjlighet att delta i klubbens 
aktiviteter i form av medlemsmöten,

studiebesök och aktiviteter med olika teman.

Klubbens Adress

Sundsvalls Kattklubb
c/o Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39 A, 2 tr
852 32 Sundsvall

Tel: 060-15 20 75
Mobil: 070-229 20 75
roseanne.forslund@telia.com

Medlemsavgifter för År 2012
Aktivt medlemskap:
Huvudmedlem inkl Våra Katter.......................  400 kr
Familjemedlem................................................  100 kr
Pensionär har utgått !

Introduktionserbjudande för den som har köpt kattunge 
från uppfödare i SUK.......................................  350 kr

Passivt medlemskap:
Stödmedlem.....................................................  150 kr

PLUSGIRO: 11 55 19-1

MANUSSTOPP
KattSnack 2.....................................................  15 MAJ
KattSnack 3.....................................................  15 AUG
KattSnack 4.....................................................  15 NOV

Annons - Priser
Storlek                      Icke medlem          Medlem
1/1  Svart/vit              600  kr                    300  kr
1/1  Färg                     900  kr                    450  kr
1/2  Svart/vit              400  kr                    200  kr
1/2  Färg                     600  kr                    300  kr
1/4  Svart/vit              250  kr                    125  kr
1/4  Färg                     400  kr                    200  kr
1/8  Svart/vit              125  kr                      63  kr
1/8  Färg                     200  kr                     100 kr

Tidningsredaktioen      Webmaster

Elisabeth Keidser                          Krister Björklund
Tel: 076-115 85 80                        Tel: 070-239 56 58
E-mail:                                           E-mail:
e1keidser@gmail.com                   webmaster@
                                                       sundsvallkattklubb.se

Ordförandes  rader  ~~~~~~

Jag vill först tacka 
för ert förtroende 
och ser fram emot 
året som kommer.
Eftersom vi har märkt att det 
kommer mindre och mindre 
antal medlemmar till de träf-
far, aktiviteter som anordnas 
så har det sammanställts en 
enkät där vi hoppas att ni 
medlemmar tar er tid att fylla 
i. Utifrån resultatet av denna 
enkät, kommer vi att planera olika aktiviteter som ni har önskemål 
om.

I dagsläget har vi bara en aktivitet planerad i år och det är utställn-
ingen helgen 30/6 – 1/7. 
I år kommer vi att hålla till i Kovlands Ishall. 
Snart drar vi igång med utställningsmöten dit alla är välkomna. Är 
vi många så blir inte så mycket arbete för var och en. Och naturligt-
vis så hjälper man till efter sin förmåga.

Att klubben arrangerar utställningar innebär ett tillskott till klubbens 
kassa och gör att vi kan ha olika 
aktiviteter/föreläsningar för er medlemmar, det innebär också att vi 
kan ge ut en klubbtidning 4 gånger/år.

Under året så kommer vi i styrelsen prata mycket om medlems-
vård. Här skulle vi vilja att ni medlemmar kommer med förslag till 
vad vi i klubben skulle kunna göra.
I dag har vi ett samarbete med två olika veterinär klinker i staden 
där klubbmedlemmar kan få rabatt. Läs mer om dessa rabatter på 
SUK’s hemsida.

Sitter du på en idé eller ett förslag lämna det till oss i styrelsen, det 
gör oss bara glada!

Ha en härlig vår och väl mött på någon träff!

// Roseanne Forslund

Innehåll            Sid
Omslag: Illustration från första utst.
1871 av Herrison Wier

Ledaren ..................................          3
Styrelsen ................................       4-8
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Vikten av försäkring ..............         12
Klubben engagerar .................       13
Utst. Inbjudan .........................        14
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Självtömmande Toa ................       17
Annonstorg .............................        18
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Utställningsträffar

13 mars kl 18.30 

3 april kl 18.30

3 maj kl 18.30

4 juni kl 18.30

Vi kommer att hålla till i 
Studiefrämjandets lokaler 

på Storgatan 54.

Alla är välkomna och hoppas att många 
har möjlighet att komma. 

Man hjälper till utifrån sin egen för-
många, det kan vara allt från att baka 
fikabröd till större ansvarsområden. 

Kan man bara hjälpa till en eller två tim-
mar är det OK också.

 VARMT VÄLKOMMEN!



Årgång 21Sid 4 Årgång 21 Sid 5

Ordförande
Jag heter Roseanne Forslund och sitter mitt 3:dje år som ord-
förande i klubben. 
Jag kommer ursprungligen från Stockholm, men flyttade som 
elva-åring upp till Sundsvall. Jag har alltid haft ett stort intresse 
för djur och när jag var liten så hade vi vid olika tillfällen katt, 
hund, fågel, fiskar, kanin, marsvin och ökenråtta.
I min ungdom så var jag med i Svenska Blå stjärnan och fick
genom dem lära mig att bl. a mjölka kor.
När vi upptäckte att min dotter, Daniella, var allergisk mot katt så
trodde jag inte att det fanns någon möjlighet till att ha djur. 
Men då upptäckte jag den sibiriska katten och en helt ny värld 
öppnade sig för mig. 
Genom katterna så har jag lärt känna många människor, fått nya 
vänner och skulle inte kunna tänka mig en roligare hobby.
Nu har jag en liten uppfödning av sibiriska katter.
Har ni som medlemmar frågor, funderingar eller synpunkter
så tar jag mer än gärna emot dessa. Det är bara att ringa eller
skriva några rader till mig på e-posten.

Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39A, 2tr
852 32 Sundsvall

Tel: 060-15 20 75
Mobil: 070-229 20 75

E:post:
ordforande@sundsvalls-
kattklubb.se

H:sida:
http://www.bjaro.se/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vice Ordförande
Jag heter Weronica Berqvist och är vice ordförande sedan
2 år tillbaka, men har varit med i styrelsen i 4 år.
Är uppfödare av Norsk Skogkatt och fick mittt stamnamn
S*Silvertorpet´s 2007.
Mitt främsta fritidsintresse är så klart katterna med allt
vad det innebär. Gillar också heminredning, mat och bak,
shopping och att umgås med vänner och familj.
Ser verkligen fram emot kommande år med SUK!
Tack för förtroendet.

Weronica Bergqvist
Skönviksvägen 33 B
863 33 Sundsbruk

Mobil: 070-235 17 63

E-post:
weronica@sundsvalls-
kattklubb.se

H-sida:
www.silvertorpets.
dinstudio.se

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sekreterare
Utställningssekreterare

Har varit ledamot, sekreterare samt jobbat i AktivitetsGruppen
tidigare.
Är nu suppleant i styrelsen samt utställningssekreterare.
Det är jag som tar emot alla anmälningar från medlemmar som
ska på utställning.
Jag är uppfödare av Norsk Skogkatt sen 9 år tillbaka med stamn-
amnet S*Istindra´s och jag bor i Sundsbruk.
Till vardags håller jag mest på med web-grafik samt pratar katt i
telefon med likasinnade.

Anette Nygård
Januarivägen 56
863 35 Sundsbruk

Mobil:070-252 49 46

E-post: 
istindra@telia.com

H-sida: www.istindras.se

Kassör
Jag har alltid älskat katter och haft flera olika huskatter under 
åren.
Jag blev medlem i slutet av 2009 i SUK och trivs riktigt bra med
den gemenskap som vi har. Just nu har jag en liten uppfödning 
av rasen “Sphynx” som är en naken kattras. De är helt otroligt 
sociala och kärleksfulla och lite busiga i sitt sätt.

Till vardags så arbetar jag på Premicare som ekonom med allt 
från fakturor till löner och deklarationer. Jag har även två 
småtjejer och en man hemma, flickorna är födda 2003 och 2006 
och de älskar att få leka och busa med katterna!

Ledamot
Agneta Jonsson heter jag älskar katter, har alltid haft katt.
Jobbar inom hemtjänten nattetid.
Jag föder upp bengaler och devon rex under stamnamnet
S*Leopardette´s.
Jag sitter nu mitt tredje år som ledarmot i styrelsen och tycker
att det känns roligt och inspirerande att få vara med i styrlsen
på Sundsvalls kattklubb.

Ledamot 
Avelssekreterare
Jag heter Monica Byström och har funktionen avelssekreterare 
i styrelsen.
Jag började mitt styrelsearbete som suppleant 2007.
Jag bor på norra Alnö tillsammans med min sambo Jim och våra
sibiriska katter, Sniff, Silje, Dariia och Sibylla. I uppfödningen 
finns och så Smulan som bor som foderkatt hos Elsy och Bruno, 
och Ville som jag samäger med en uppfödarkollega. Jag föder 
upp under namnet S*Kneph´s. (det uttalas knefs)  Det var lite 
klurigt att hitta på ett stamnamn.
Det blev många funderingar och biblioteksbesök innan vi kunde
enas om tre förslag. Vi fick inte vårat första förslag utan det var 
det andra som godkänndes. Kneph var djuren och de spirituel-
las gud i den egyptiska mytologin.
Jag åker gärna på utställning, nästa blir i Östersund 30/4. Sju 
kullar har det blivit och nu hoppas vi att kull åtta är på väg. Jag 
är SVERAK diplomerad uppfödare. Jag har också gått inter-
netkurser i Pawpeeds regi, G1 och G2. Kurserna handlar om 
Kattens skötsel och om kattuppfödning.
Som ni förstår så går nästan all fritid åt till min stora hobby,
katterna. Annars har jag fem syskonbarn som behöver moster/
faster lite då och då och det är ju så roligt att få skämma bort 
dem på ett sätt som
inte föräldrar kan.

Jonsson Agneta
Sodalen 185
860 25 Kovland

Tel:060-961 48

E-post:
agneta@sundsvallskatt-
klubb.
se
H-sida:
www.leopardettes.se

Camilla Stenlund
Lördagsvägen 1
863 34 Sundsbruk

Mobil: 073-460 20 66

E-post:
kassor@sundsvallskatt-
klubb.se

H-sida: http://north-
naked.com/

Byström Monica
Sågverksvägen 180
865 91 Alnö

Tel: 060-58 84 08,
Mobil: 070-525 63 43

E-post.
monica.by@sundsvalls-
kattklubb.se

H-sida: www.knephs.se

SUK:s Styrelse 2012 SUK:s Styrelse 2012

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Valberedningen
Skaffade vår första skogkatt efter att tidigare haft huskatt. Blev av vår
uppfödare övertalad att ställa ut på MEK:s utställning i tennishallen
på södra berget. Blev naturligtvis helt såld på detta och en skogis till
inköptes och så småningom kände vi att vi själva ville försöka föda
upp.

Vi registrerade vårt stamnamn S*Runsvik´s. Första kullen bestod av
en enda kattunge och dess namn började på A som i Arngrim. Han
lever än och har hälsan. Nu har vi passerat bokstaven S, så mycket
vatten har hunnit runnit under broarna.
Har efter ett antal år i styrelsen trappat ned en aning i klubben men
kommer väl på ett eller annat sätt vara inblandad i en hel del klub-
bverksamheter.
Övriga intressen är böcker och musik.

Revisorsuppleant
Till vardags jobbar jag på Villaägarnas Riksföbund. Där uppstår
nästan dagligen frågor av föreningsteknisk karaktär så jag känner
mig väl bevandrad bland stadgar, och dagordningar, protokoll
och revisionsberättelser.
En gång i tiden när vår första katt, Myllis, kom till oss blev jag
Myllis matte Anette medlemmar i SUK och hade en tid också
förtroendeposter i föreningen.Det känns naturligt att nu finnas i
styrelsens närhet som folkvald revisor.
Förutom Myllis har vi också Ferry och Milton hemma hos oss,
eller om vi bor med dem det kan diskuteras.

Revisor

Vår före detta ordförande och Hedersmedlem.

Suppleant
Hjälpredaktör till KattSnack
Jag heter Ing-Marie Lundin och fick förtroendet att få sitta med i styrelsen 
som suppleant. Det tackar jag för.
Jag gick med i Sundsvalls kattklubb i samband med att vi köpte vår första 
brittiska korthårs kille Björktassen`s Tiger 2009. Vår uppfödare tipsade om 
Sundsvalls kattklubb som hon tyckte var bra och hade fräscha idéer.
Jag bor i Timrå med min man Magnus och våra två pojkar. Markus som 
fyller nitton i sommar ägare till vår svart-vita huskatt Maja. 
Maja kom till oss från Öbacka katthem 2004 och är ca 8 år gammal. 
Måns som nyss fyllt fjorton och var den som först ville ha en britt och är 
den som äger Tiger. Vi har utökat vårt kattgäng med en choklad färgad 
britt kille, Ursus och om några veckor kommer vår lilla svarta hona Viva 
hem till oss, sammanlagt fyra katter. Om allt går som planerat är det tänkt 
att vi ska ha egna små kattungar framöver. Jag älskar bitternas coby typ 
och föredrar solida britter.
Våra katter har gett familjen ett gemensamt intresse kattutställning. Våra 
snälla uppfödare Anders och Sara Björk Björktassen`s  har tagit oss med 
och nu i vår ser vi fram emot några utställningar och boende i husvagn i 
vår och sommar.
Till vardags jobbar jag som koordinator inom Stöd-o omsorg Sundsvalls 
kommun. Det innebär kortfattat att vi jobbar med att ordna en trevlig 
daglig-dag sysselsättning åt funktionshindrade. Ett roligt jobb med många 
spännande möten.

Suppleant
I februari 2004 flyttade en sibirisk kattfröken vid namn Nikopeja´s 
Devochka hem till mig och min familj. Hon tog våra hjärtan med 
storm och numera bor vi med fyra Sibirier. 2007 registrerade jag 
mitt stamnamn Devochka’s och fick även min första kull. Har gjort 
Sveraks diplomering samt gått kurserna G1, G2 och avslutade i 
januari 2012 även G3. 
Nu ser jag fram mot att få möjlighet att tillhöra SUKs styrelse 
och genom det få arbeta aktivt för våra fantastiska katter oavsett 
vilken ras de tillhör. Har under hela mitt liv mer eller mindre varit 
kattägare och katten är ett djur som jag tycker är fantastisk.

Ledamot
Caroline Jonsson bor i Nyland strax ovanför Kovland föder upp 
Bengaler och Devon rex under stamnamnet S*Leopardette´s. Har 
alltid haft katt men älskar alla djur. Jag sitter mitt andra år som 
ledarmot istyrelsen men har tidigare varit med som suppleant så 
det känns
ändå inte helt nytt. Jag hoppas att -12 ska bli ett mycket
givande och händelserikt år och hoppas få träffa er alla på våra
medlemsaktiviteter under året :)

Widmark Urban
Forminnesvägen 2
864 91 Matfors

Tel: 060-221 31
E-post:runsviks@telia.
com

H-sida: www.runsvik.se

Håkan Lindén
Alvägen 5,
854 63 SUNDSVALL

Tel: 060-17 20 46

Magnusson Anitha
Storgatan 52 B
852 30 Sundsvall

Tel:060-12 85 69

E-post:
anitha.magnusson@
spray.se

Linda Larsson
Sommartjärn 101
155 91 Sundsvall

Mobil: 070-428 85 60

E-mail: 
lindalarsson@
devochka.se

H-sida:
www.devochka.se

Ing-Marie Lundin
Ekorrvägen 10
861 33 Timrå

Tel: 060-57 13 37
Mobil: 073-041 93 67
076-818 21 84

E-mail: 
inglundin@hotmail.com

Jonsson Caroline
Nyland 119
860 25 Kovland

Mobil: 076-811 22 75

E-post:
caroline@sundsvalls-
kattklubb.se

H-sida:
www.leopardettes.se

SUK:s Styrelse 2012 SUK:s Styrelse 2012
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Webbredaktör
Valberedning

Krister Björklund, bor i Ljustadalen med 2 Sibiriska tjejer o ch 1 
birma.
Jobbar som Personlig assistent. 
Uppfödare med stamnamnet GattoLeone’s. Sedan 1 år tillbaka 
klubbens webmaster,
sitter i Valberedningen och är sammankallande i Utställningsgrup-
pen.
Speciellt intresserad av Avel, Genetik och hälsa, samt Utställning-
sarrangemang.

 Redaktör  
Tack, för förtroendet att för 4:dje året göra vår klubbtidning tillsammans
med Ing-Marie Lundin.
Jag heter Elisabeth Keidser och ägs av 7 underbara Maine Cooner och 
en liten Birma-prinsessa.
Vi bor i ett naturnära område med gångavstånd till skog och mark.
Har sedan bransben beundrat och förundrats av kattdjuret och för mig är
det en favör att få bli ägd av mina “troll”.
Har en liten uppfödning med stamnamnet S*AyuQadro´s Maine
Cooner, första kullen föddes -09 med triss i tjejer. Nästkommande kull
blev en duo i grabbar! 
Jag har 2 pojkar som nu är vuxna och utflugna. Till vardags är jag
Taktipro-massör.
Mina intressen är avel och genetik, att få skapa något med mina
händer, så när inspirationen faller på fuskar jag i lite olja och akvarell
det har även hänt att jag provat på snickring också. 

Elisabeth Keidser
Haparandavägen 225
85731 1sundsvall

Tel: 060-50 17 27
Mobil. 076-115 85 80

E-post:
e1keidser@gmail.com

H-sida: 
www.ayuqadros.se

Krister Björklund
Söndagsvägen 70
863 34 Sundsbruk

Mobil: 070-239 56 58

E-post:
webmaster@sundsvalls-
kattklubb.se

H-sida:
http://skorpanodiana.
cybersite.nu/  

KattSnack och Klubbens Hemsida

Årsmöte  feb. 2012
med 
prisutdelning för 2011-års  SUK-Katt

Text: Roseanne Forslund. Foto: Anette Nygård.

Klubben hade årsmöte den 19 februari i en lokal i 
Granloholm. Det var ett 20-tal medlemmar som deltog på 
mötet. 

Det informerades bl a om vilka som är med i utställningsgrup-
pen, samt att vi pratade om vikten av medlemsvård. 

Styrelsen fick även i uppdrag att tillsätta en grupp som till 
nästa år jobbar med klubbens stadgar. En översyn är nödvän-
dig då vår klubbs stadgar ska vara i samspel med SVERAK’s 
stadgar.

Efter avslutat årsmöte så delades det ut pris till årets SUK katt 
och i år hade vi två katter som delade på första priset. Vi hade 
även mycket fina andra katter som tog priser – alla deltagande 
katter kommer att presenteras på hemsidan och i medlemstid-
ningen.

I samband med prisutdelningen så bjöds det också på mycket 
gott fika.

Vill ge ett stort tack till Elisabeth som ordnade lokalen till oss, 
samt ett stort tack till er som bakade supergott fika bröd.
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Vi vill veta vad Ni medlemmar vill att Sundsvalls kattklubb ska jobba med under 2012 och framåt. Därför ber vi er om 
hjälp att under några minuter svara på vår enkät. Där kan ni svara på varför ni är med i en kattklubb. Ni kan välja flera 
alternativ på varje fråga.

Varför är Du med i en kattklubb?

För att kunna:

• Höja kattens status
• Ställa ut katt på utställning
• Registrerar kattungar i SVERAK 
• Delta på föreläsningar
• Delta på studiecirklar 
• Delta på medlemsmöten
• Träffa andra kattintresserade
• Träffa andra uppfödare
• Ta del av information från bl.a. SVERAK
• Delta på olika ”klubbdagar”

Kattens status
Om du kryssa i att Du är intresserad av kattens status svara på nedanstående.

Vilken av följande aktiviteter är DU intresserad att delta i?

• Kattens Dag
• Nationaldagen (parad i Sundsvall)
• Uppvisnings utställning
• Klubbinformation i t.ex. våra Zoo-butiker

Föreläsningar
Om du kryssat i att Du är intresserad av föreläsningar (halv- alt. heldag) svara på nedanstående.

Vilka föreläsningar är DU intresserad av?

• Kattens hälsa och olika sjukdomar
• Avel & uppfödning
• Pälsvård/utställningspreparering
• Kattens beteende
• Lagar, regler och försäkringar
• Annat:_____________________________________________________________________________________

Studiecirklar 
Om du kryssat i att Du är intresserad av studiecirklar svara på nedanstående.

Vilka studiecirklar är DU intresserad av?

• Assistentkurs
• Utställning för nybörjare
• Uppfödardiplomering
• Olika utställningsfunktioner, ex. sekretariat
• Annat:_____________________________________________________________________________________

Enkät för Er medlemmar Medlemsmöten 
Om du kryssat i att Du är intresserad av medlemsmöten svara på nedanstående.

Hur ofta vill Du gå på medlemsmöten?

• 10-12 ggr/år
•     4-6 ggr/år
•     2-3 ggr/år
 
 
Vad vill du att våra medlemsmöten ska innehålla

• Gästföreläsare
• Presentation av olika kattraser
• Olika information kring försäkringar, regler från bl.a. SVEARK etc.
• ”Kattpyssel” Hur gör man t.ex. egen: burklädsel, kattbädd, leksak, kattgård etc.
• Bara umgås, prata katt och fika
• Annat:_________________________________________________________________________________________

Uppfödarträffar 
Om du kryssat i att Du är intresserad av uppfödarträffar svara på nedanstående.

Hur ofta vill Du gå på uppfödarträffar?
• 5-6 ggr/år
• 3-4 ggr/år
• 1-2 ggr/år

Vad vill du att uppfödarträffarna ska innehålla?

• Gästföreläsare
• Träffar med bestämda teman
• Information från SVERAK etc. gällande uppfödning.
• Bara umgås, prata katt och fika
• Annat:________________________________________________________________________________________
     

Klubbdagar

Om du kryssat i att Du är intresserad av klubbdagar svara på nedanstående.

Vilken av följande aktiviteter är DU intresserad att delta i?
• Familjedag med t.ex. grillning
• Julfest
• Enklare Afterwork
• Medlemsfest
• Annat:______________________________________________________________________________________

Är Du intresserad att delta i planering och genomförande av de olika aktiviteterna?
_________________________________________________________________

Här kan ni skriva egna funderingar eller tips till styrelsen.

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Om du inte vill ha sönder tidningen...

Kopiera dessa sidor, fyll i vad Du är intresserad av.
Skicka sedan svaren per post eller scanna in dem och maila till 

vår ordförande:        Dock senast den 30 Mars
                                              

Roseanne Forslund 
Rådhusgatan 39 A, 2 tr
852 32 Sundsvall
Mailadress: ordforande@sundsvallskattklubb.se
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Klubben engagerar sig!

Min dotter, Daniella, går 1:a ring på REAL gymnasiet i 
Sundsvall och läser naturbruksprogrammet. Hon och 
hennes klass ska nu i vår bl a jobba med och planera 
ankdammen på Norra Berget.

I samband med detta arbete så fick klassen information 
om att man på Norra Berget planerar att göra ett katthus. 
Tanken är att de under sommaren ska ha 2 – 3 katter 
som ska bo på Norra Berget. Katthuset ska inredas 
med all bekvämlighet som kan tänkas och katterna ska 
komma och gå som de vill, ha tillgång till vatten och mat.

När jag fick höra talas om detta så reagerade jag kraftigt. 
Jag sökte kontakt med den person som är djuransvarig 
på Norra Berget för att höra om deras planer och hur 
de kommit fram till denna idé, som i mina ögon inte är 
lämplig.

Jag hade ett samtal med denna kvinna och informerade 
om hur vi i klubben jobbar för att förhindra och motverkar 
djurplågeri, jobbar för att höja kattens status osv. Hon 
frågade om vi hade material som vi kunde lämna om 
klubben och om förbundet. 

Hon berättar även för mig att de under sommaren har 
problem med att katter håller till på Norra Berget som 
inte någon bryr sig om eller verkar äga. Och till hösten 
dyker alltid frågan upp vad händer med katterna till vin-
tern? De lever i förhoppningen om att med egna katter 
så skulle alla andra katter hålla sig borta.

Ca en vecka senare så ringer hon upp till mig igen och 
ber oss komma och hålla i ett informationsmöte för 
eleverna och naturligtvis så ställer vi upp på det. 

Vi har fått material från SVERAK som kommer att ges till 
samtliga elever, samt så kommer vi att lämna vår infor-
mationsbroschyr som klubben har.

 Informationsmötet för klassen hålls den 12 mars på 
Norra Berget.

// Roseanne Forslund

Vår lilla Ursus, är vad man kan kalla en nyfiken kille som 
vill vara med överallt och undersöka omvärlden noggrant.

I somras, under vår semester låg han och jag på vår altan och 
myste i solen. Ursus envisades med att lägga sig under min 
stol. Eftersom jag är vad man kan säga en korpulent person, 
så var jag inte helt nöjd med Ursus placering och lutade mig åt 
sidan för att skjuta undan honom. 
Då händer det som inte får hända, stolen går sönder och Ursus 
hann inte undan !!! Han stack iväg  och det dröjde en stund 
innan jag kunde klamra mig upp ur stolen som hamnat som en 
en ram runt mig!

MIn make, Magnus såg direkt att det inte var bra med Ursus 
så vi hämtade transportburen och åkte iväg till Veterinähuset 
och fick träffa veterinär Trond Holdaas som genast insåg att det 
handlade om någon typ av benbrott. 
Efter en mycket lång orolig väntan konstaterades att Ursus fått 
en fraktur i övergången mellan höftkula och lårhals! Men till vår 
stora lycka kunde Trond operera detta. Det är en vanlig opera-
tion på hundar men ovanlig på katt. Men Trond försäkrade att 
Ursus skulle kunna få ett bra kattliv om operationen lyckades.

Naturligtvis var detta en fredag eftermiddag !!! 
Trond skulle iväg på något under helgen och ingen veterinär 
som kunde utföra detta. Vi fick åka hem över helgen med 
smärtstillande och specialkost. Vi fick ett akut nummer som vi 
kunde ringa om något inträffade eller om Ursus fått feber. 

Ursus fick ligga i en stor hundbur mitt på matsalsbordet hela 
helgen. Våra andra katter gick ofta dit och lade sig bredvid bu-
ren och såg ut att lida med sin kompis. Det blev en lång orolig 
helg men, på måndag morgon först av alla opererades Ursus. 

Man tog bort Ursus vänstra höftkula och lårhals. Operationen 
gick bra och efter bara några dagar började Ursus stödja lite på 
sitt ben. Stygnen togs efter 10 dagar då gick Ursus bra på sitt 
ben och nu efter ett halvår ser man bara att han svänger lite 
extra på höften när han går. Sitter han på exempelvis soffans 
ryggstöd så orkar han inte hålla emot sitt ben utan det glider ut 
och blir hängande.

Men, vad tror ni händer nästan på dagen en måndag senare? 
Jo, busig och nyfiken som han är så undersökte han mattes 
garnpåse. Han hade lyckats få upp garderobs dörren och rivit 
upp platspåsen med garn som låg under några filtar. Han hade 
nog haft väldigt roligt för det var garn över hela huset när vi 
kom hem från jobbet !!! 
På morgonsidan började han kräkas och vi insåg snabbt att han 
nog svalt lite garn och kunde inte kräkas upp det själv. 
Magnus åkte återigen upp till Veterinärhuset där man genast 
kände igen Ursus och undrade vad han nu hittat på. 

Efter att ha gjort en kontraströntgen kunde man konstatera 
att jovisst hade han lite garn i magen i övergången mellan 
magsäck och tarmar !!! Garnet hade efter flera timmars över-
vakande inte flyttat sig åt något håll och vi fick bestämma oss 
för operation. 

Veterinärerna varnade oss för att det var en komplicerad opera-
tion med stora risker om de blivit tvungna att skära upp tarmen 
för att få ut garnet. Som tur var gick det bra, Åse Fjeldstad 
gjorde ett bra jobb, de behövde inte skära upptarmen utan 
kunde massera ut garnet den rätta vägen så att säga. 
När vi fick se vilken garnhärva Ursus haft i sin mage kunde vi 
snabbt konstatera att han aldrig hade klart sig utan veterinär 
hjälp! 
Vad är nu sensmoralen av detta kan man undra? Jo ha aldrig 
katten under din solstol om du är en korpulent person och ha 
aldrig garn hemma förutom i ett högt beläget skåp.

Till slut ha din katt försäkrad. Av misstag blev Ursus försäkrad 
till 25,000 kronor. När misstaget uppdagades var det för sent 
att göra något åt det. Kostnaden blev för bägge operationerna 
23,125 kronor plus lite extra för kost och förband material. Av 
denna summa fick vi betala 6,768 kronor själva.

Tiden efter operationerna har vi varit lite oroliga för att något 
mer ska hända och hade det gjort det så hade vi fått stå för 
kostanden själva. Nu gjorde det turligt nog inte det.
I dagarna fick Magnus och jag vårt nya försäkringsbrev för Ur-
sus. Behöver jag säga att vi kommer att höra oss för om att få 
försäkra honom till 50 000 kronor istället  Tusenlapparna rinner 
iväg fort det kan man konstatera. 

En god sak kom ur detta var att jag tog verkligen tag i min vikt !

Text & foto:

Ursus matte

Ing-Marie Lundin

Vikten av att ha 
sin katt försäkrad !

Tycker du det är kul
 att planera 

olika aktiviteter
 

för medlemmarna i klubben?
Om du känner att detta skulle 
vara något för dig skriv några 

rader till oss i styrelsen och tala 
om att Du är intresserad.

             Styrelsen

Kära medlemmar
 Det är alltid kul läsning när ni 

medlemmar skriver om vardag-
shändelser. 

Det ger så mycket mer läsvärde! 

Var inte rädd, fatta pennan
det är inte en skoluppsats, bara en 

liten händelse i Er vardag.

                            Redaktionen             

Foton i KattSnack
 

Hjälp oss på redaktionen att göra en mer 
levande tidning för Er medlemmar.

Temat för nr 2 är

Barn med katt 

Skicka in foton på barn 
tillsammans med katt/katter

Skriv gärna lite om vad som händer på fotot 
eller skicka bara fotot.
se mail-adress nedan.

Glöm inte att skriva vem som skickat fotot

e1keidser@gmail.com

!!!
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Sundsvalls Kattklubb 
inbjuder till

2 certifikats internationell utställning

30 juni – 1 juli 2012 i
 Kovlands Ishall, 

Sundsvall
Anmälningstid: 2012-03-30—04-30

Hitta till hallen: 
http://g.co/maps/t9wcf

DOMARE  
Karina Bjuran, NO Kat 1, 2
Veikko Saarela, FI Kat 1, 2
Dorte Kaae, DK Kat 1, 2 och 4
Thea Friškovec, SI  Kat 1, 3 och 4
Monica Bokström, SE Kat 3
Stephe Bruin, NL Allround
Nurit Pahl, IL   Allround

Reservation för ändringar, se klubbens hemsida www.sundsvall-
skattklubb.se, för ev. ändringar.

Domarfördelning kommer att presenteras på klubbens hemsida.

Bära själv utställning!
Utställningen är begränsad till 280 katter per dag. Anmäl i tid! 
Vid för många anmälningar förbehåller sig Sundsvalls Kattklubb 
rätten att fördela platserna

AVGIFTER
Anmälningsavgift/katt 325 kr
Senior och veteran 325 kr
Senior/veteran (utställd i annan klass) 0 kr
Kullklass, 325 kr
Enskild bedömning av kattunge
(om anmäld i kullklass)  100 kr
Avel/Uppfödning 0 kr

ANMÄLNINGSTID
30 mars – 30 april 2012. Anmälan är bindande. I första hand 
gäller inbetalningsdatum. Inbetalning före den 30 mars räknas 
som inkommen den 13 april. På inbetal-ningen ange kattens 
reg.nr och kattens namn. Inbetalare ska vara ägare. En anmäln-
ingsblankett för varje katt skickas via egna klubben till:
Monica Byström, Sågverksvägen 180, 865 91 Alnö
mail: sekretariat@sundsvallskattklubb.se

PG 24 27 53-2

Utländska utställare betalar på plats efter överenskommelse 
med kassör.
mail: kassor@sundsvallskattklubb.se

ÄNDRINGAR 
Vid byte av katt efter den 30 april tas 100 kr ut i administrativ 
avgift. Efter 1 juni kan inte ändring av katt ske.

För återbetalning efter anmälningstidens slut fordras veter-
inärintyg enligt SVERAK:s utställningsregler
§ 1.15, se www.sverak.se

ASSISTENTER
Assistent (ej medlem i SUK) ersätts med 300 kr/dag samt fika & 
lunch. Anmäl direkt till assistentansvarig:
Krister Björklund 070-239 56 58 
e-post: assistent@sundsvallskattklubb.se

ANNONSER – stopp dag 1 juni
Monica Byström, Tfn 060-58 84 08  
e-post: sekretariat@sundsvallskattklubb.se.

PRISER
Uppgifter om skänkta priser ska vara oss tillhanda innan 1 juni 
för att hinna komma med i katalogen.
e-post: anette@sundsvallskattklubb.se

UTSTÄLLNINGSKOMMISARIE & MONTERPLATSER
Roseanne Forslund, Tfn 070-229 20 75  
e-post: ordforande@sundsvallskattklubb.se

ALLMÄN INFORMATION
Vet.besiktning/incheckning 07.00 – 08.30
Öppet för utställare 07.00 – 18.00
Öppet för publik 09.00 – 16.00

Glöm inte att ta med följande
Stamtavla, huskattsbevis eller intyg om registrering, vaccina-
tionsintyg, hörselintyg (vita katter), kastreringsintyg samt SUK:s 
bekräftelse. För mer information om hälsa och gränsbestäm-
melser se www.sverak.se.

FIFe:s och SVERAK:s regler gäller, anmäl inte svårhanter-
liga katter och glöm inte bort att klippa kattens klor.

UPPLYSNINGAR
Möjlighet att ställa upp husvagn/husbil i närheten av 
utställningshallen finns.

LOGI
Turistbyrån Sundsvall, tfn 060-61 04 50
Scandic Hotells, tfn 060-785 63 00

Ingår i ”Bäst i Norr”

Olika typer av utställning

 Internationell kattutställning
En internationell kattutställning är den vanligaste typen av 
utställning. Den är öppen för alla katter och man kan tävla i 
samtliga officiella FIFe-klasser.
Olika former av internationell utställning:

 Tvådagarsutställning - utställningen varar i två dagar. 
Klassbedömning sker oftast under utställningens första dag, 
eventuellt med fortsättning morgonen efter. Den andra dagen 
används dock vanligtvis enbart till nomineringar och Best in 
Show-paneler. Anmälda och utställda katter måste närvara 
båda dagarna.
 Tvådagarsutställning var under en lång tid den enda utställn-
ingsformen – numera är den dock ovanlig.

Endagsutställning – samtliga kategorier deltager under en 
dag med klassbedömning, nominering och BIS-panel. An-
mälda och utställda katter måste närvara under hela dagen. 
Endagsutställningar kan arrangeras under två på varandra 
följande dagar och kallas då två-certifikatsutställning.

Kategoriutställning - kategorierna deltager varsin dag, till 
exempel kategori 2 och 4 ena dagen och kategori 1 och 3 
samt huskatter andra dagen. 

Två-certifikatsutställning - samtliga kategorier deltager 
under båda dagarna. Detta är två separata utställningar och 
katten kan deltaga ena eller båda dagarna. 

Nationell kattutställning
Vid en nationell kattutställning kan inte katter som erhållit titel 
deltaga. Undantag: om katten tävlat som fertil och erhål-
lit någon championtitel, och därefter kastrerats, får katten 
deltaga på nationell utställning ända tills den erhåller en 
premiertitel. 

Det är idag ovanligt att nationella utställningar arrangeras 
inom FIFe.

 Klubbmästerskap / propagandautställning
Avsikten med propagandautställning är att göra reklam och 
propagera för kattsporten. Det gör det även möjligt för ovana 
kattutställare att prova på hur en kattutställning går till.

Vid propagandaarrangemang ska katterna vara vaccinerade i 
enlighet med gällande regler. Inga titlar eller certifikat delas ut 
och det står arrangören fritt att bestämma klassindelning.

 Rasutställning

 Rasutställning är vanligtvis endast öppen för en eller 
några enstaka raser och utställningen sker oftast i samar-
rangemang mellan SVERAK-ansluten kattklubb och en 
rasring.

Lite kuriosa...
~~~~~~~~~~~~
Kattklubbsgrundaren Harrison Weir

Harrison William Weir (1824-1906) anses vara ”raskattsutställ-
ningens fader”. Han var ansvarig för den första större kattut-
ställningen i Storbritannien och grundade National Cat Club, 
den första officiella kattklubben i världen. Denna kattutställning 
resulterade i att det blev populärt att föda upp raskatter, ett 
intresse som bara växt och som spritt sig över hela världen. 
Weir var inte bara specialist på katter han var även journalist, 
författare och konstnär.

Katter har varit sällskapsdjur åt människan i flera tusen år, men 
det är bara under de senaste hundratrettio åren som urvalsavel 
har blivit vanlig.

Weirs idé
Detta relativa nya intresse kan ha sitt ursprung i Harrison Weirs 
första officiella kattuntställning i Crystel Palace i London  1871. 
I en kommentar till varför han anordnat utställningen sa Weir: 
”Jag tyckte att det skulle vara en bra idé att ha kattutställningar 

så att olika raser, färger,teckning, etc. uppmärksammades på 
ett bra sätt. Då skulle en kattägare se hur vacker och attraktiv 
den lilla katten, som ligger framför brasan, egentligen är.” 

Enmansshow
Det var inte mindre än 170 katter, inordnade i 25 klasser, som 
ställdes ut i Crystel Palace. En perserunge sägs ha stulit hela 
föreställningen.

Harrison Weir var en ledande auktoritet på katter under 
den viktorianska eran.
Weir var inte bara organisatören av utställningen utan det var 
också han som fastställde standarderna för de olika raserna. 
                                                                                             >>
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Forts...

Dessutom fungerade han tillsammans med sin bror domare vid 
utställningen. Sedan följde fler utställningar i Nordamerika och 
Europa vilket ledde till ett nytt intresse för renrasiga katter. Ett 
par år senare bildades olika kattklubbar i avsikt att skapa regler 
för utställningarna. År 1887 startades den första National Cat 
Clubb i Storbritannien med Harrison Weir som ordförande. Det 
första registret som möjliggjorde kontroll av raskatter i Norda-
merika upprättades 1896.

                                                                                      

                                                                      

Vi passar även på att ställa några frågor ang. klubbens 
utställningar. Utställningar är en viktig inkomstkälla för klub-
ben och en aktivitet för medlemmarna där vi gör någonting 
tillsammans. Ju fler vi är ju enklare går jobbet. Allt arbete är 
ideellt.

Hur många utställningar tycker du att klubben 
ska arrangera?
2 st/år
1 st/år
1 vart annat år
Annat:________________________

Kan Du tänka dig att hjälpa till på en utställning?
Ja
Nej

Om Du svarat ja, vad skulle vara intressant att hjälpa till 
med?

Här kan Du välja flera alternativ.
Entré
Café
Baka till café
Information & lotteri
Nybörjarhjälp
Sekretariat
Assistent
Hall planering
Annat:________________________
 

Om du valt ja, att hjälpa till på utställning

Skriv ditt namn och telefon/mobil-nr här nedan
Så vi kan nå dig

Namn:    

_______________________________________

Tel /Mobil-nr:  

_______________________________________

Ev. mailadress:   

______________________________________
          
Här kan du skriva ner ev. idéer och/eller synpunk-
ter ang. SUKs utställningar.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 Apropå katt-utställning...

Även denna Enkät 
skall skickas till vår ordförande

Roseanne Forslund

Hur många minuter ägnar du dig åt att rensa kattens låda? 
Eller är det flera katter och då flera lådor? För mig så blev 
det många minuter per dag då jag senast hade en liten 
kull på fem kattungar och två vuxna honor. Jag satt vid 
dessa lådor och skakade spaden flera gånger om dagen 
och det var inte gjort i en handvändning. 

Då tyckte min man att det måste väl finnas ett bättre sätt? 
Han började spåna om en kattlåda som tömde sig själv. Efter 
några dagar så kom vi på att vi skulle “googla” på robot lådor. 
Tro det eller ej, men det finns två olika varianter på självtöm-
mande kattlådor. Ena lådan har en “kam” som drar igenom en 
till synes vanlig låda. Den andra är “lite” större och det var den 
jag föll för. 

Det är absolut ingen billig investering men när man räknar att 
tid är pengar så...ja väntan började på att få hem “Litter Ro-
bot”. Vi hade inget att förlora förutom frakten då det är öppet 
köp i 90 dagar.

Så kom då äntligen mitt stora paket. Spännande att se om 
katterna ville gå på den överhuvudtaget. Självklart var de med 
när vi öppnade paketet och började bygga ihop den här katt-
toaletten. Nu blev det ju riktigt spännande om de skulle vilja 
använda den också....Man vet ju aldrig. Så jag började plocka 
bort alla utom en av de andra lådorna. Den ställde jag alldeles 
bredvid så att de hade en valmöjlighet. För tillfället var det 
bara två kattungar och två vuxna katter i huset. 

Tillslut så var den en av kattungarna som blev nyfiken att 
testa. Hon hoppade in, kissade och gick ut. Nu var hon för lätt 
för att sätta igång den själv så vi tryckte på startknappen så 
den började snurra. Vilken underbar känsla att den fungerade!

Nu har vi haft den ett tag och det är absolut det bästa köpet 
man kan göra när man har katter.

Självklart testade vi katttoaletten före vi lät katterna gå på den. 

Den fungerar som en tumlare, som börjar snurra 7 min efter 
det att en katt har gått på den tryck känsliga plattan (tyngd på 
minst 2,5 kg). 
Först kommer ett galler upp och där åker all sand ner som ej 
har klumpar i sig. Då är det med andra ord bara klumparna 
kvar. 
Så fortsätter den att snurra och det blir en öppning ner till 
lådan som är under tumlaren. Dit ner faller då de klumpar som 
finns. 

I den nedre lådan så har man en vanlig plastkasse. Själv 
köpte jag den stora varianten av “litter robot” och på två vuxna 
katter så behöver jag tömma den här lådan var fjärde dag. 
Lådan har även ett plastglas på baksidan för ljusinsläpp så att 
det inte blir för mörkt för katterna. Jag har märkt att förbruknin-
gen av sand har minskat och man kan använda alla klumpbil-
dande sorter.

   En självtömmande katt toa ~ 
                                  Litter Robot

I dag kan de sitta och titta på den när den börjar tömma sig 
själv, ibland ställer de sig på steget och då stoppas maskinen 
på en gång. Då går de ner och den sätter igång, ja då ställer 
de sig upp på den igen och den stannar...så kan det hålla på 
ett tag.

Den är alltså inte bara en “kattlåde robot” utan även en “under-
hållande robot”!!!
Vill du satsa de pengar som krävs så blir du inte besviken!

Text och foto:

Camilla Stenlund

De första kattraser som visades upp 
i Crystal Palace (en utställningshall 
i södra London) och i Nordamerika 
och övriga Europa, måste ha varit 

raser som uppkommit på naturlig väg.
Men uppfödarna började efterhand att 
använda sig av de nya rönen inom ärft-
lighetsläran när de födde upp katter för 
utställningar. Idag godkänner inte alla 
rasregister samtliga kattraser. Därför 
kan en katt anses tillhöra en ras i ett 
register, men en annan ras i ett annat 

register.

Urvalsavel

...att det tidigaste vittnesbördet 
om en kattutställning i England 

är från 1598 under Sharkspeares 
tid? Författaren kallade katten en 
”harmlös, nödvändig varelse” och 
det är troligt att katterna bedöm-
deslika mycket för sin skicklighet 

i att fånga möss som för sitt 
utseende.

...att majoriteten av utställarna 
i Crystel palace 1871 kom från 

herrskapsklassen? Men det fanns 
också en speciell klass för ”katter 
vilkas ägare tillhörde arbetarklas-

sen” 

...att det finns en thailänsk poesi-
bok från 1400-talet som beskriver 
katter av olika färg och typ? Men 
den kan inte ses som ett register 

över olika raser!

visste Du...
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Årets   SUK- katt   2011

KATEGORI III UNGDJUR/JUNIOR

Kattens namnPoäng ÄgareRas

S* Leopardette´s Extrem Addition Caroline JonssonBEN n 22

S* Leopardette´s Hi Hopes215 Caroline Jonsson

BEN n 22S* Wild Thing´s Qes Anna Melander

DRX a

KATEGORI III Kastrat

 PR & CH Björktassens Tiger  Ing-Marie LundinBRI e

S* Leopardette´s Extrem Addition245 Caroline JonssonBEN N 22

 PR S* Lockhart´s Mozart105  Erika GreisDRX n

BÄSTA KATEGORI III

KATEGORI II UNGDJUR/JUNIOR

 S* Silveronyx Aprilia 205  Eva & Göran JohanssonMCO g 03 24
 S* Medaljens Cinderella230  Susanna LindhNFO fs 09

 S* Kneph´s Concorde115  Monica ByströmSIB n 24

MCO  as 03 23

245

135

205

 GIP S*Runsvik’s Quicksilver Urban & Kristin WidmarkNFO a 22245

KATEGORI II KASTRAT

 GIP S*Runsvik’s Quicksilver  Urban & Kristin WidmarkNFO a 22245

SP S* Runsvik´s Osiris  Susanna LindhNFO f 09 22225

IP & SC FIN * Chamberlain Blazing ArroW  Eva & Göran JohanssonMCO as 03 23180

SP & IC AUS* Miakoschka Sylvster  Monica ByströmSIB es 09 11 90

Bästa SuK katt totalt 2011 
delas av två katter!!!

 S* Leopardette´s Extrem Addition Caroline JonssonBEN n 22245

KATEGORI II VUXNA

 SC FIN * Chamberlain Blazing Arrow180  Eva & Göran Johansson

 IC S* Kneph´s Sibylla235  Monica ByströmSIB f 09 24

IC S* Istindra´s Viper Night Star  Anette NygårdNFO ns 22175

 IC S* Medaljens Cinderella  Susanna LindhNFO fs 09160

CH S* Silveronyx Aprilia  Eva & Göran JohanssonMCO g 03 24135

 GIP S*Runsvik’s Quicksilver

 S* Leopardette´s Extrem Addition

 S* Medaljens Cinderella

 IC S* Kneph´s Sibylla

 PR & CH Björktassens Tiger

Kastreringskampanj/ID märkning 
av katter.

Tillsammans med Djurskyddet har vi nu kampanj på 
kastrering av både han och honkatt.

 Begränsat antal platser, 
dock senast t.o.m. 31/5

Hillls bjuder på provpåse med mat anpassad för
 kastrerade katter.

 Honor 1000:- ( ord. pris 1200:-)
 Hanar  520:_ ( ord. pris 620:-)

 Gratis ID märker i samband med kastreringen.

Välkomna

    Annons-torget

AGRIA´S OMBUD I VÄSTERNORRLAND

Ylva Edgren
0690-61887
076-1025152

ylva.edgren@ombud.agria.se

Veronica Framell
070-3371557

veronica.framell@ombud.agria.se

Michaela Larsson
0738-437181

michaela.larsson@ombud.agria.

 

Maine Coon-
 kattungar

S*AyuQadro´s har två små “troll” som söker 
kärleksfulla och trygga hem.

Klara för flytt  tidigast  24-25 Mars

Elisabeth Keidser
H-sida: www.ayuqadros.se  M-bil: 076-115 85 80

E-post: elisabeth@ayuqadros.se



Årgång 21Sid 20

Kunskap om och uppmärksamhet
på katternas individuella särdrag och näringsbehov är ledstjärnan för Royal Canin. 
Vi är experter på näringsanpassade foder till katter som har unika egenskaper och 
som behöver speciell näringsanpassning.
Royal Canins näringsanpassade foder för katter tar hänsyn till alla de olika parametrar 
som gör varje katt unik. Som till exempel ålder, livsstil och individuella egenskaper. 
Serien Feline Health Nutrition är framtagen med allt detta i åtanke för att ge katten ett 
friskt och långt liv.

Nytänkande 
inom näringsprecision

för kattens hälsa

Medlem i vår Breeder Club? 
Besök vår hemsida och läs mer.
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Avs:
Sundsvall Kattklubb
c/o Roseanne Forslund
Rådhusgatan 39 A, 2 tr
852 32 Sundsvall

B-Föreningsbrev


