Intresseanmälan adoption
Vänligen fyll i informationen nedan (kryssa i de rutor som är relevanta)!
Namn:

Personnummer:

Adress:
Hus:

Lägenhet:

Finns inhägnad uteplats?
Balkong

Ungefärlig bostadsyta:

Ja

kvm

(om ja, fyll i raderna nedan)

Veranda

Inhägnad av glas

Nej
Inhägnad av nät

Är inhägnaden heltäckande, ända upp till taket?

Ja

Nej

Finns det i dagsläget planer på att flytta?

Ja

Nej

Vet ej

Om planer på att flytta finns, fyll i information om detta:

Familjen i hemmet består av: Antal vuxna _________

Antal barn under 18 år _____________
Ålder på barnen i hemmet __________

Nuvarande husdjur (beskriv husdjuren i hemmet; ålder, temperament, vana att bo med katt etc.):

Om det inte finns småbarn i hemmet just nu, kan det komma att finnas småbarn i hemmet i
framtiden?

Ja

Nej

Finns allergi hos någon i hemmet? Ja

(Typ av allergi: ____________________)

Finns tidigare erfarenhet av att ha katt i familjen? Ja
Egna katter

Föräldrars katt

Nej

(Om ja, fyll i erfarenhet nedan) Nej

Vuxna katter

Kattungar

Om det finns barn i familjen, har dessa tidigare erfarenhet av att ha katt? Ja

Nej

Beskriv sysselsättningen för den person som ska stå som ägare vid eventuell adoption av katt:
Studerande

Jobbsökande

Heltidsarbete

Deltidsarbete

Sjukpensionär

Ålderspensionär

Föräldraledig för närvarande

Om ni är flera personer i hemmet, beskriv gärna hur mycket respektive personer är hemma (den
tid som skulle finnas tillsammans med den adopterade katten i hemmet):

Intresseanmälan adoption
Vänligen fyll i informationen nedan (kryssa i de rutor som är relevanta)!
Observera att vi inte säljer kattungar som ensamkatter (det ska finnas minst en katt i hemmet).
Önskar adoptera:
1 vuxen katt
2 vuxna katter
1 kattunge
2 kattungar
1 vuxen + 1 kattunge
Katten som adopteras ska vara:

Innekatt

Inne- och utekatt

Stallkatt

Vid adoption av katt som ska vara inne- och utekatt, vänligen beskriv området där du bor:
På landet

Villaområde

Lägenhet/bostadsområde med många hus

Vilken hastighetsbegränsning är det på den närmsta vägen från bostaden? _________km/h
Hur långt ifrån bostaden finns närmsta trafikerade väg? _________m
Har ni tidigare haft utekatt som blivit påkörd i området? Ja

Nej

Har grannarna, vad du vet, haft utekatt som blivit påkörd i området? Ja
Finns det många utekatter i närområdet? Ja

Nej

Nej

Vet ej

Känner du till någon katt i närområdet som frekvent slåss med andra katter? Ja
Har katter på annat sätt blivit skadade i området där du bor, vad du vet? Ja
Intresserad av att adoptera: Social & orädd katt

Skygg & försiktig katt

Nej
Nej

Spelar ingen roll

Kan du ha katten helt inomhus i ett antal veckor/månader (enligt rekommendation från oss
gällande den katt som adopteras) även om katten på sikt ska vara utekatt? (Inkluderar att hålla
dörrar och fönster stängda under den tiden.) Ja
Nej
Vid adoption av kattunge kräver vi att du ombesörjer kastration samt ID-märkning av kattungen när
denna blivit könsmogen. Ser du några problem med att följa dessa riktlinjer? Ja
Nej
Övrig information som Djurskyddet Karlstad bör ha inför en eventuell adoption i mitt hem:

Jag intygar att uppgifterna jag lämnat i denna intresseanmälan är korrekta:
_________________________________________
Namnförtydligande:

_______________________
Datum

