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Beskrivning
Författare: Anneli Von Krusenstjerna.
När din katt försvinner och du har efterlyst den t.ex. på Facebook har du tänkt på att många
engagerar sig i att försöka hitta den?
Jag är en av de som försöker hitta försvunna katter, eller ägaren till upphittade katter.
När jag blev pensionär för fem år sedan tänkte jag, vad skall jag göra nu? Jag ville ju göra
nytta på något sätt och ett sätt blev att göra just detta som denna lilla bok handlar om.
Jag har alltid haft två katter i mitt hem, de flesta har varit av rasen perser men även en sibirisk
katt. Att det blev raskatter beror på att jag har velat tävla med dem.
I boken finns några speciella fall jag ägnat mig åt, samt de fall som har berört mig mest.

Annan Information
De flesta katthem med hemsida har också en sida för bortsprungna och upphittade katter.
Anmäl katten som upphittad med en bra bild, och leta igenom "bortsprungen"-sidorna med
jämna mellanrum. Vi har vår efterlysningssida här där du kan se tidigare bortsprungna katter.
Dock tar vi inte längre emot efterlysningar utan.
Katt upphittad i trappuppgång på Hägerstensåsen där den sökte skydd från kylan måndagen
11/1. Troligtvis en ungkatt, smal och fin i päls/tänder. Helt orädd av sig. katt1. Katten Mira
Katten Mira i Mälarhöjden har dåligt lokalsinne och har sprungit bort igen 29 december. Hon
har halsband med våra telefonnummer, men.
9 aug 2015 . Försvunnen kvinna upphittad. Den tyska turisten som försvann i går morse har
nu hittats i Vetlanda. Kvinnan hittades stax innan klockan 8 på Bäcksedavägen i centrala
Vetlanda, ungefär tre mil från Mörtefors där hon försvann i går morse. Kvinnan ska enligt
polisen må bra efter omständigheterna.
Hundar, katter, papegojor och andra djur som förlorats eller upphittats bör anmälas till
polisen. Är hunden eller katten öron- eller chipmärkt kan man ringa Svenska Kennelklubben,
telefon 08-795 30 00, och få uppgifter om ägaren. Kattföreningars webbplatser har också
uppgifter om bortsprungna och upphittade katter.
Upphittade katter. Vi har även information om en mängd upphittade katter. Sök upphittade
katter . VILSE.NU är en nationell databas där du kan söka efter din bortsprungna katt eller
söka efter ägaren om du hittat en katt. Databasen . NU är SVEKATTs nationella sökdatabas för
bortsprungna och upphittade katter. Tjänsten.
Att annonsera hos oss kostar inget, men du får gärna sätta in ett bidrag på vårt plusgiro:
389341-9. Införd annons tas bort efter ca 3 månader. Vill…
8 jan 2013 . Nanna Järnstedt hittade en frusen och svulten kattunge i Högsbo. Nu söker hon
ägaren. Fler än 790 personer har redan delat efterlysningen på Facebook. Du efterlyser.
När din katt försvinner och du har efterlyst den – t.ex. på Facebook – har du tänkt på att
många engagerar sig i att försöka hitta den? Jag är en av de som försöker hitta försvunna
katter, eller ägaren till upphittade katter. När jag blev pensionär för fem år sedan tänkte jag,
vad skall jag göra nu? Jag ville ju göra nytta på något.
Om du har sett eller hittat en katt som du tror är hemlös eller bortsprungen är det viktigt att du
följer följande råd - se nedan. Vi ber dig . Lägg upp en efterlysning på Facebook-sidan
"Upphittade och försvunna djur; Grums/Karlstad/Forshaga/Kil med omnejd":
https://www.facebook.com/groups/267297000108485/; Sätt upp.
Många katthem har på sin hemsida en sida för bortsprungna och upphittade katter. De flesta
katthem i Stockholmsområdet hittar du under fliken ”Länkar” på denna hemsida. Vilse.nu är
en webbsida där man kan efterlysa en bortsprungen katt.. När din katt är återfunnen glöm inte
att meddela polisen m.fl. och ta bort lappar.
1 feb 2008 . Att återförena ledsna, oroliga och oftast helt förtvivlade hundägare med sin
hundar/bästa vänner. Sajten fungera som ett rikstäckande centralregister MED FOTON ! för
Försvunna - Stulna - Bortsprungna och Upphittade hundar. Skulle Ni råka se en lösspringande
misstänkt bortsprungen hund kan…
Vad man kan göra om man hittar en katt. Upphittad katt. Katthemmet har oftast fullt och
många katter står i kö och väntar på att få komma in. Även om vi haft plats för katten har vi,
som ideell förening, sällan personal eller resurser att åka och hämta katter. Vi är beroende av
allmänhetens hjälp, precis som de katter som går.
bortsprungna katter och ser om någon passar in. Om du anmält din katt som försvunnen och
kissen kommer hem igen så är vi tacksamma om du ringer och meddelar . Som verkar hemlös,

som strövar omkring och inte verkar gå hem kan du kontakta oss så noterar vi även denna
kisse i våran pärm över upphittade katter
17 jan 2014 . Många upphittade djur lämnas till polisen. Därför har man nu startat en sida på
Facebook för att kunna hitta djurens ägare snabbare. Sedan några veckor prövar.
Observera att detta endast gäller upphittade djur där Länsstyrelsen blivit inblandad. Har du
tappat bort din katt eller andra tamdjur och den inte finns med här uppmanar vi dig även att
kontakta Polisens hittegodsavdelning samt djurhemmen i Värmland som även de kan få in
bortsprungna katter som inte Länsstyrelsen har.
Annonsera bortsprungen / upphittat katt. Sök först under Upphittade eller Bortsprungna katter
här på hemsidan och andra relaterade hemsidor innan du skickar in en efterlysning. Titta gärna
i SVEKATTs nationella databas för bortsprungna och upphittade katter Vilse.nu.
30 aug 2016 . Vid bedömning av katter bör särskild hänsyn tas till att katter regelmässigt
strövar fritt utan att anses som bortsprungna. Om polisen hittar ägaren måste han eller hon
hämta djuret inom en viss tid annars övergår äganderätten till staten. Om ett djur tillfaller
staten innebär det att djuret kommer att säljas eller i.
22 jul 2008 . 13 oktober 2007. Grå-svart tigrerad katt med vita tassar, mage och haka upphittad vid Kungsgatan, korsningen Skolgatan (Uppsala) den 10 september. Katten har nu
återförenats med sin ägare.
Nytt! Den 3/10-2017. Inga fler katter till Polisen! Nu tar ej Polisen emot upphittade katter! I en
artikel i Norra Halland tidning, den 3/10-2017. Säger Anna Rosenberg, polisen i Kungsbacka.
– Katter är inte hittegods och då har inte vi med det att göra. Definitionen i lagen har varit
luddig och motvilligt har polisen tagit emot
På Blocket kan du se Efterlysningar annonser i Hela Sverige.
11 maj 2017 . När din katt försvinner och du har efterlyst den – t.ex. på Facebook – har du
tänkt på att många engagerar sig i att försöka hitta den? Jag är en av de som försöker hitta
försvunna katter, eller ägaren till upphittade katter. När jag blev pensionär för fem år sedan
tänkte jag, vad skall jag göra nu? Jag ville ju.
Skåne arbetar med och vad man bör tänka på när ett djur försvinner eller blir upphittad. När
ett djur försvinner kan man ta skicka en förfrågan om hjälp av en ID-hund. Det finns för
närvarande fyra stycken certifierade ID-hundar i Skåne. I vår föreläsning får Ni bland annat
veta vad en ID-hund är samt hur en ID-hund arbetar.
Hitta Min Misse har även tillgång till en chipavläsare så hör av dig om du vill kontrollera om
en upphittad katt är ID-märkt. När du ändå är här så ta dig gärna en minut och kika igenom
annonserna. Kanske just du har den information som krävs för att en bortsprungen misse ska
finna sitt hem igen. Tjänsten är ideell och.
15 apr 2017 . På djurhemmet i Åbo finns främst upphittade keldjur, men till våren får de också
sällskap av övergivna vilda djurungar. För tillfället är en ekorrunge på helpensionat i
djurhemmet och fler lär det bli.
LÄSA. Bortsprungen, upphittad PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Anneli von
Krusenstjerna. När din katt försvinner och du har efterlyst den t.ex. på Facebook har du tänkt
på att många engagerar sig i att försöka hitta den?Jag är en av de som försöker hitta försvunna
katter, eller ägaren till upphittade katter.När jag blev.
*114 14 är numret till polisen då du har ett annat ärende än vid akut larm. 112 är numret till
polisen endast vid nödfall och ska inte användas då du ringer in om bortsprunget eller
upphittat djur. Läs mer på polisens hemsida:
http://www.polisen.se/Service/Hittegods/Upphittade-djur/. 2013-11-15 @ 05:56:00 Artiklar Bra att.
14 nov 2016 . Den upphittade hunden finns just nu i en bur i Polishuset i Västerås. Och

någonstans i Västerås kan det finnas en valpkull som längtar väldigt mycket.
23 jan 2014 . För den som hittar en bortsprungen katt är första regeln att höra av sig till
polisen. – Via vår växel blir man då kopplad till djuravdelningen. Där kontrolleras om
uppgifterna kring den upphittade katten kan matchas med någon som anmälts försvunnen,
säger Sten Malmquist på polisen i Skurup. Misslyckas.
14 feb 2016 . Bortsprungen katt söker sin matte och husse. En upphittad katt i Lyckeby har
startat en stort engagemang på Facebook. Foto: Privat. Katten hittades utanför ett hus i
Lyckeby på lördagen. Hanna Gidlöf som till vardags arbetar på Distriktsveterinärerna la sedan
ut katten på Karlskronas köp och säljsida på.
Nyheter En hund är upphittad vid Femkampen i Skillingaryd och det visade sig efter en stund
att ägaren gav sig tillkänna… 1 januari, 2017, 17:38. Dumle är åter hemma i Grytås. Nyheter Vi
kan rapportera om en bortsprungen hund… . Nyheter En kattunge är upphittad vid
badhålan/Enestigen vid Lagan Vaggeryd…
Hittat en bortsprungen hund? Har du hittat en hund och vill ta reda på vem som äger den? Här
får du hjälp att identifiera hunden och hitta ägarens namn och kontaktuppgifter. Första steget
är att ta reda på hundens id-nummer. Nästa steg är att söka efter ägaren i DjurID.se, Svenska
Kennelklubbens ägarregister.
23 jan 2014 . Ägaren till en bortsprungen katt har hamnat i en situation som hon tycker är helt
absurd. Upphittaren . Där satt en lapp om en upphittad katt. Hon såg . Ibland har inte polisen
möjlighet att ge ett upphittat djur tak över huvudet, då kan ett alternativ vara att upphittaren tar
hand om djuret tillfälligt. I paragraf 4.
Viktigt att tänka på när du lägger in en annons om ett bortsprunget eller upphittat djur är att
lämna så detaljerad och exakt information som möjligt i både rubrik och annons. Ange djurets
färg, andra utmärkande drag, märkning. En bild är väldigt bra. Ange också mer exakt var
djuret försvann/hittades (inte bara stad utan även.
Har du hittat en bortsprungen hund? Eller har din egen hund försvunnit? Idag finns det ett
antal Facebook sidor där man kan efterlysa både upphittade och bortsprungna hundar och det
kan vara bra. Men inte helt riskfritt. Det finns flera saker man kan göra. Om du har hittat en
hund och vill ta reda på vem som äger den?
18 maj 2006 . Gul kyckling bortsprungen och blå groda upphittad! Well, då har man varit i
Køpenhavn och kollat in Dweezil och grabbarna! Min lilla gula gummikyckling var med, och
han ville stanna kvar! Om nån har hittat den hoppas jag den blir väl omhändertagen! :) Den
mystiske mannen är en svensk översättning av.
14 sep 2017 . Backe, bortsprungen hund upphittad. En grå-svart jämthund har hittats i Fjällsjö
utanför Backe i Strömsunds kommun. Hunden har uppehållit sig på en gård där och söker nu
sin ägare. Kontakta polisen på.
Här kan ni se katter som är anmälda som bortsprungna 17/10-17 Vår underbara katt FRÖKEN
försvann från oss på Myrvägen, Södra Möckleby/Degerhamn Södra Öland f.
Hem · Om Kattfoten · Katterna · Stöd oss · Nyheter/Loppis · Kontakt · Tips/Råd ·
Efterlysta/Upphittade Katter. Sök. Efterlysta katter · Upphittade katter. ShareThis. Djurskyddet
Kattfotens Katthem Halmstad.
17 jan 2014 . Nu har upphittade djur fått en egen sida på Facebook. Det är polisens
hittegodscentral som sedan några veckor sedan prövar ett nytt sätt att återbörda djur till.
17 juli, 2012. En helgrå katt med gula ögon, runt ansikte och mycket fin. Den har strukit
omkring här i Björkäng en längre tid. Den är hungrig och kommer utanför vårt hus nästan
dagligen för att få mat. Katten verkar lite sällskapssjuk och nyfken men skygg. Kan den ha
blivit kvar efter någon husvagnsvistelse på campingen?
15 jun 2011 . I går förmiddag fick polisen i Hultsfred in ett minst sagt annorlunda hittegods.

En livs levande sköldpadda.
Katter som hittats eller sprungit bort i Göteborgsområdet med omnejd.
Bortsprungen, upphittad av Anneli von Krusenstjerna Beställ online i BoD:s bokshopp nu.
Sök efter fler böcker och information om författaren.
Har du hittat en bortsprungen katt? Har du hittat en katt som verkar vilse? Här nedan . Hittar
du inte själv några uppgifter om ägaren så bör du vända dig till polisen och höra efter om
ägaren har anmält katten som försvunnen och samtidigt själv anmäla katten som upphittad. 4.
Efterlys kattens ägare. Om inga uppgifter går.
Bild: Privat | Upphittad hund. Bortsprungen hund hittade hem. 3Återvände Vi 17-tiden på
lördagen tog Josefina Ahlvin hand om en hund som sprang lös vid Solhem i Visby utan någon
ägare i synhåll. Anna Ekeroth. 18:16 | 2017-01-07. – Vi var ute och åkte kälke när hunden kom
springande utan koppel, säger hon. Hunden.
När din hund är försvunnen och du själv står kvar. Vad gör du? På Hundstråket hittar du
många viktiga och direkta tips som kan vara en vägledning för ert hundsök och som är väl
utformade och bygger på många års erfarenhet av organiserade sök.
10 maj 2013 . En upphittad rödhårig katt som i måndags lämnades till polisen i Varberg har
skapat stora diskussioner i Varbergs djurvänsvärld. . När katten var lämnad lade kvinnan upp
ett foto av katten på Facebook-sidan ”Bortsprungna och upphittade katter i Falkenberg och
Varberg” samt ”hittadjur.se” och fick.
Här har du sökfunktionerna för aktuella djurregister:
SVERAKs ID-register. för märk-värdiga katter! Huskattunge1. Bryr du dig om katt? Vill du att
din katt ska hitta hem igen om den springer eller kommer bort? Om svaret är ja på dessa
frågor är svaret enkelt: ID-märk katten. Registrera katten i ID-register. Att göra dessa två val
innebär att chansen ökar att du och den katt du.
Här efterlyser vi ägarna till upphittade katter! Har ni hittat en katt så tveka inte, ta ett foto och
e-posta (eller använd er av snigelpost) bilden till oss samt med den text ni vill där ska stå i
annonsen. Detta kostar inte er ett öre, allt för katterna. Vi finns även på Facebook. Skicka först
er efterlysning till oss så lägger vi upp den på.
Det första du bör göra nu är att ringa polisen på tel 114 14 och kontrollera om katten är
anmäld som bortsprungen och annars anmäla den som upphittad. Kolla om katten är IDmärkt. Finns tatuering i örat? Den består av en kombination av fyra till fem bokstäver/siffror.
ID-märkningsregistret administreras av Svenska.
Det enda som krävs är en enkel kirurgisk procedur där en veterinär injicerar ett litet mikrochip
i kattens nacke. Chippet innehåller ett serienummer, som sedan registreras tillsammans med
uppgifter om ägaren. Om en bortsprungen katt blir upphittad kan man därmed läsa av chippet
och ta reda på var katten hör hemma.
Som hittegods räknas även bortsprungna hundar och andra husdjur. Däremot finns det
speciella regler för hästar, kor och andra djur som används inom jordbruket. Ingen är tvingad
att ta om hand om upphittade saker utom polisen. Om hittegodset tas om hand av upphittaren
har denne rätt att lämna in det till polisen.
En bortsprungen hund hittades vid 13-tiden på lördagen i Norrfors, Nordmaling. Hunden är
svart och brun.
Om du hittar en katt bör du också sätta upp lappar i affärerna så att de oroliga ägarna kan få
tillbaka sin katt. Är katten märkt kan du kolla märkningen med SKK. Läs mer på denna länk!
Eller ring SKK: Jourtelefon för frågor om upphittade katter: 08-795 30 50 (dygnet runt
förutom 12.00–13.00). Anmäl till polisen och lägg in på.
Bok, Bortsprungen, upphittad. 97 likes. En bok vad som händer om din katt försvinner. Eller
om en upphittad katt söker sin ägare.

13 jul 2012 . Polisen har under natten fått in tre olika tips och anmälningar rörande husdjur. En
förrymd hund, en upphittad katt och en lös hund i Adolfsberg.
Sök bortsprungna katter, efterlysta katter och upphittade katter här! Vi har över 250 annonser
idag! Vi samlar alla kattannonser i en sökbar databas, så att du lätt kan söka och hitta katter
lokalt eller i hela Sverige! Sökbart på kattens färger och kön, ID nr, namn, ort mm! Hitta
katthem eller kattpensionat här! Du skapar snabbt.
25 jan 2012 . Rent juridiskt sett så blir man inte ägare till en bortsprungen katt bara genom att
ta hand om den - äganderätten tillkommer formellt den ursprungliga ägaren. Polisens
upplysningar gäller för hittegods som anmälts till polismyndigheten - vilket man i och för sig
skall göra även beträffande en katt. Juridiskt sett.
Polisen i Umeå har omhändertagit en hund som de nu söker ägaren till. Hunden är. 0 · Polisen
söker ägare till hundar. Vännäs. En hund upphittad i Vännäs söker efter sin husse eller matte.
Nu går polisen i. 0. Brukshund hittad av polis. Lokalt. En skadad hund återfanns med en sele
runt kroppen. Nu har den.
Ring polisen på tel 114 14 och kontrollera om katten är anmäld som bortsprungen och annars
anmäla den som upphittad. Försök ta reda på om katten har en ägare genom att: • Kolla om
katten har ett halsband med kontaktuppgifter. • Kolla om katten är ID-märkt/öronmärkt. Den
har då en siffer- och bokstavskombination.
2014-11-09 / Upphittade katter /. slide. Denna katt har varit hos en granne ca ett halvår och
sedan i höstas börjat komma in till mig på Lupinvägen på Rindö. Vet inte helt säkert om han
verkligen är bortsprungen eller ej men med tanke på att han varit häromkring så mycket så
kanske han är saknad. Den är en helsvart.
9 feb 2016 . -Vi rapporterar när en försvunnen eller upphittad hund är hemma igen, vilket är
mycket uppskattat bland våra ”följare”. Slutar det alltid lyckligt då? -Uppskattningsvis är 90%
av alla försvunna hundar som efterlyses på vår sida hemma inom åtta dagar. Naturligtvis
förekommer det fall där hunden stulits, blivit.
Upphittad katt i Västerhaninge 2014-08-01. Katten har nu varit hos oss i Västerhaninge i 2v
och verkar vara bortsprungen. Har vitt halsband på sig med svarta stjärnor & prickar på. Inga
uppgifter till ägare. maila info@kattvarnet.nu. Någon som saknar en svart katt i Skogås? 201407-09. Öronmärkt Maila info@kattvarnet.nu.
11 jul 2017 . Då kan du direkt ringa polisen och djurID.se för att anmäla hunden bortsprungen
samt stämma av om den redan skulle vara upphittad. Det är det i särklass mest effektiva
signalementet på din hund, säger Helena Nyberg, Chef för medlemsavdelningen på Svenska
Kennelklubben. Använd sociala medier.
Pris: 117 kr. häftad, 2017. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Bortsprungen, upphittad av
Anneli von Krusenstjerna (ISBN 9789175696614) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Polisen transporterar inte i regel hittedjur. På sidan http://www.karkurit.fi/ kan man gratis
meddela om försvunna djur och optimera möjligheten att husdjuret hittar tillbaka till ägaren.
På sidan finns även information om hur man skall gå till väga då husdjuret försvinner.
Husdjur som är upphittade i Vanda kan transporteras till:.
Vi har tillsammans med SVEKATT lanserat en hemsida enbart för upphittade och saknade
katter. Alla annonser ska hänvisas till VILSE.NU. Årligen försvinner många katter av misstag
och återfinns aldrig. Att leta efter sin bortsprungna katt är som att hitta en nål i en höstack då
det finns oräkneliga grupper och sidor på nätet.
Polisen har ett register över upphittade och försvunna katter som de matchar när någon ringer
in om en katt. Har katten varit borta en natt mer än “vanligt” kanske hen bara hittade något
spännande på vägen. Katter är sina egna och följer inte våra rutiner. Dock är det du som
känner din katt bäst så följ alltid din intuition om.

Besök närmast polisstation eller ring 114 14 för att kontrollera i polisens register över
bortsprungna katter. Om katten inte finns i registret be polisen skriva in katten som upphittad.
5. Ta en bild av katten och beskriv den i text, sätt upp lappar i närmaste affär, vid
busshållplatsen, på djurkliniker och på platser där det rör sig.
2 jun 2016 . . JENNY SCHAGERLIND VILSE. På nya sajten Vilse.nu kan man annonsera efter
både bortsprungna och upphittade katter. . Doggys Anna Lindblad. På den nya sajten kan
kattägare över hela landet annonsera efter försvunna katter, och även dem som hittar en
bortsprungen katt kan sätta in en annons.
19 jul 2017 . Den 4 juli fick polisen in en bortsprungen hund. 13 dagar senare hade ingen ägare
gett sig till känna och hunden ska nu säljas.
Kontakta djursjukhus (ifall de får in din katt skadad eller som upphittad hittekatt); Katthem: de
flesta har en efterlysnings sektion på webben (de som ej har efterlyst sektion är det bra om du
mejlar foto och efterlysning ifall katthemmet får in din katt), be dem även göra en efterlysning
på deras facebook. Annonsera! Blocket.
10 jun 2016 . Att leta efter sin bortsprungna katt är som att hitta en nål i en höstack då det finns
oräkneliga grupper och sidor på nätet för upphittade och efterlysta katter. Lika illa är det för
den som hittat en katt. Om katten är omärkt blir det en hopplös uppgift att försöka leta efter
eventuella efterlysningar. SVEKATTS nya.
The latest Tweets from Upphittat.se (@upphittad): "Grårandig stickad mössa borttappad
(Göteborg) - Stickad av mamma #göteborg #borttappad #mössa"
Annonsera i lokaltidningen och läs dagligen annonserna över "Upphittade katter". Om en
innekatt kommer ut, är den i regel rädd och beter sig inte alls som den gör inomhus. Det är
inte ovanligt att katten springer iväg om den ser dig komma mot den. I sådana lägen är det
viktigt att avbryta jakten, annars är risken stor att du.
Bortsprungna. Här har du som förlorat din katt möjlighet att efterlysa den. Skicka bild och info
om din katt samt dina kontaktuppgifter så lägger vi ut den på vår hemsida. Hankatt
bortsprungen Bengtsbo Zoom in Read more. Hankatt bortsprungen Bengtsbo. Honkatt
bortsprungen Hedemora Zoom in Read more. Honkatt.
Anmäl Upphittad /Förlorad till Polis tel 114 14 - Ett djur som är borttappat räknas som
hittegods och faller under hittegodslagen. Det innebär att . . Källa och mer information
http://polisen.se/Service/Hittegods/Upphittade-djur/ . Har ganska svårt att tro att en polis i
norrland kontaktar poliserna i skåne om bortsprungna katter?
3 feb 2014 . Nästa Nästa inlägg: Ölspelet har vi hört talas om, men … Så hittar du rätt casino.
Gillar du casino? Bästa spelen på nätet hittar du via Casinovalet.se eller Casinovinnaren. Läs
mer här! Kategorier. Annonser · arga lappar · Butiksskyltar · Företagsnamn · Fyndigt ·
Hösttävling 2015 · Informationsskyltar.
Den kan dock vara bortsprungen och hittar inte hem igen. Om katten är skadad eller sjuk bör
den tas till närmaste veterinär. Om katten . Kontakta de närmaste polisstationerna - ägaren kan
ha anmält sin katt som försvunnen - och anmäl katten som upphittad. Sätt ut en upphittadannons på kattrelaterade sidor på Internet.
Djurens Vänner Uppsala. Startsida · Djurhemmet · Vi söker nytt hem · Omplacerade djur ·
Upphittade/ Bortsprungna · Minneslunden · Älskade djur i minneslunden · Styrelse/ Stadgar ·
Verksamhetsberättelse · Bli medlem/ Skänk en gåva · Kontakta oss · Länkar.
9 jun 2008 . Verkligen jobbigt att hitta en bortsprungen hund. Man har ju inte lust att lämna
den vind för våg om ingen kan komma och hämta hunden med engång. Gå in på
www.polisen.se så står det att man ska ringa 114 14 om man har hittat ett husdjur och om
möjligt ta hand om djuret tills polisen hittat ägaren. // Ida.
Forum för bortsprungna, försvunna eller upphittade hundar. Har din jakthund kommit bort?

Eller har du hittat en vilsen hund? Då kan du annonsera kostnadsfritt i SOS Hundjouren. Din
annons publiceras också per automatik på SOS Hundjourens sida på Facebook och på Twitter.
Köp boken på. Adlibris | Bokus | CDON. Bortsprungen, upphittad. av Anneli von
Krusenstjerna, utgiven av: BoD. Tillbaka. Bortsprungen, upphittad av Anneli von
Krusenstjerna utgiven av BoD - Bläddra i boken på Smakprov.se 9789175696614 BoD . /* */
Jag har hittat en katt, eller rättare sagt en katt har hittat hem till oss. Den har varit här nu i i
dygn, till och från.
10 nov 2014 . Den herrelösa hund, som uppehållit sig utmed E20 och som engagerat
människor i Götenetrakten i mer än en vecka, har nu fångats in. Men jakten går vidare, för nu
är det i stället hundens ägare som saknas. Lyckan över den upphittade hunden blev kortvarig.
För nu när hunden är infångad är det.
Den kan vara anmäld som upphittad här kontakta då oss Kontakter. Du kan även annonsera
eller söka din kisse gratis på den här nationella portalen ... EFTERLYSNING! Isidor, kastrerad
hankatt, tatuerad 9552B. Bortsprungen från Solbackavägen i Eskilstuna söndag morgon (20/3).
Kontaktinfo: Nina 073-691 68 38.
EFTERLYSNING AV FÖRSVUNNA KATTER. På denna sida har du möjlighet att annonsera
efter din bortsprungna katt. Gör det genom att fylla i detta formulär eller sända ett mail . Sök
på andra websidor. Mer info och andra organisationer, hur du eftersöker bortsprungen katt
eller upphittad katt: - Sök en katt! - Hittat en katt!
5 dec 2017 . Mira är en supergosig katt som det enligt jourhemmet var väldigt svårt att fota för
bara man tittar på henne börjar hon trampa och spinna och vill fram och gosa. Äger du eller
vet du vem som äger Mira så ring oss på 070-5456917 eller maila på
info@sundsvallsdjurhem.se. Posted in Upphittade djur.
Välkommen till hittadjur.se. Här kan du gratis lägga upp en efterlysning för ett förvsunnet eller
upphittat husdjur. Den känsla av maktlöshet och förtvivlan som infinner sig när ens eget
husdjur försvinner är obeskrivbart hemsk. Vi har själva upplevt den om än för bara några
timmar då våra hundar varit på rymmen. Målet med.
17 mar 2015 . Stefan Ek påpekade att det på polisens egen hemsida står att upphittade katter
ska anmälas till just polisen. – Då sa polismannen något om att det . Det som står på hemsidan
syftar nog på att försöka synka ihop uppgifterna om vi fått in en anmälan om en bortsprungen
katt. Vad säger du om din kollegas.
Bortsprungen, upphittad Ladda ner (Download/Läsa online) (e-bok) PDF, ePub, Kindle.
Bortsprungen, upphittad (e-bok) av Anneli von K. När din katt försvinner och du har efterlyst
den – t.ex. på Facebook – har du tänkt på att många engagerar sig i att försöka hitta den? Jag
är en av de som försöker hitta försvunna katter,.
SAKNADE / UPPHITTADE KATTER. Om du saknar din katt kan du kontakta katthemmet. Vi
har ett register över saknade / upphittade katter. Sätt även in en annons i din lokala tidning
under saknat. Gärna med en bild på katten. Du kan också gå in på Kattpolisen i Fokus, en sajt
som kan hjälpa kattägare att hitta sin katt.
Upphittad fågel. Har du hittat en tamfågel eller burfågel (papegoja, parakit, fink) i till exempel
din trädgård och tagit hand om den? Då kan vi försöka hjälpa till med att hitta ägaren (om
fågeln är svenskfödd) och även hjälpa till att hitta någon som kan ta hand om den om du inte
kan ha den kvar, till exempel om du har katter.
Nedan följer våra anslag om tillvaratagna och därefter efterlysta djur: Tillvaratagna djur. Har
du hittat en övergiven katt? Då ber vi dig i första hand att se om katten är id-märkt (tatuerad) i
örat. Om så är fallet gå in i ägarregistret för katter på Svenska Kennelklubbens hemsida för att
se vem som äger katten. Du bör också ringa.
Utgångspunkten bör ändå vara att djuret är bortsprunget om inte annat framgår. Vid denna

bedömning bör särskild hänsyn tas till att katter regelmässigt strövar fritt utan att anses som
bortsprungna. Om polisen hittar ägaren måste han eller hon hämta djuret inom en viss tid
annars övergår äganderätten till staten. Om ett djur.
Fruängen ska tapetseras med lappar om bortsprungen katt✓. * BOR NI I NÄRHETEN AV
FRUÄNGEN får ni mer än gärna kolla lite extra !!! * KÄNNETECKEN NINJA ; ℹSvep för att
se bilderna i helformat ℹNinja är ganska liten, väger bara 3 kg ℹGrå/vit tigrerad ℹVit svanstipp
ℹHar ett tydligt hack i ena örat (se bild) !
3 okt 2012 . Den bortsprungna taxen Flisa lämnades in till polisstationen.
14 nov 2017 . En fullvuxen hund hittades av en privatperson i området Bergeforsen, Timrå
kommun, under tisdagsförmiddagen. Nu söker polisen ägaren.
Efterlysta eller upphittade djur. Detta bör du göra innan du kontaktar oss: Polisanmäl katten
som upphittad/förlorad och be polisen kontrollera om de fått en anmälan om en bortsprungen
katt som stämmer på beskrivningen. Kontrollera om den är id-märkt i örat, läs siffrorna från
höger till vänster, ersätt otydlig siffra med *.
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