
De hade gemensamma bekanta. De kom att 
talas vid. Till sist gick de i kompaniskap 
och skaffade skåpbil och utrustning. ”Kas-
treringsbussen” såg dagens ljus.
I Kastreringsbussen far de omkring och 
bistår enskilda och föreningar i arbetet med 
katter. De ger vård och kastrerar och vac-
cinerar. De sprider upplysning om katter 
och katters villkor. De kan tänka sig att så 
småningom driva eget katthem.
Verksamheten bär sig inte riktigt ännu. 
Men Todd är inte särskilt ängslig. Det kom-
mer. Det fattas lite kunder, bara. 
Uppdrag fattas inte. Kastreringsbussen har 
mycket att stå i. Det kan vara svårt att hinna 
med allt.

Det var Andrea som först förde saken på 
tal: Kanske kunde Todd och hon starta eget 
istället?
Andrea var djursjukskötare och Todd vet-
erinär. Båda var djurvänner och aktiva 
med ideellt arbete för djuren: djurhjälp, 
djurvärn, djurrätt. Nu var de yrkesverksam-
ma på olika håll i veterinärbranschen. Och 
ingen av dem var riktigt tillfreds med det.
”Något fattades”, säger Todd när jag in-
tervjuar henne för FFK:s Utskicket.
De fick för all del jobba med djur. Lappa 
och laga. Men ingen av dem var särskilt 
övertygad om att de fick göra det med dju-
rens eget bästa för ögonen. 
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Kastreringsbussen
ambulerande veterinär och djursjuk-

skötare hjälper kattföreningar

Katten Lova kastreras på ett köksbord av veterinär Anna som då och då arbetar ideellt 
för Kastreringsbussen.
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Kastreringsbussen går gärna i samarbete 
med kattföreningarna. Todd och Andrea 
har till exempel haft en hel del med FFK att 
göra. Todd säger att de har ett gott intryck 
av FFK. De aktiva tar sin uppgift på allvar, 
tycker Todd.
Tillfällen till samarbete kommer säkert inte 
att fattas. När det blir stabilitet i rörelsen vill 
Todd och Andrea komma ut mera på lands-
bygden. De vill ta itu med riktiga kattkol-
onier. Den målsättningen har de gemensam 
med FFK. Ett samarbete kan bli till fördel 
för båda parter, bland annat när kontakt ska 
tas och förhandling inledas med berörda 
myndigheter. Kastreringsbussen och FFK 
ställer sig båda positiva till kattråd, alltså 
organiserad samrådsverksamhet mellan 
föreningar och mellan föreningar och myn-
digheter.
Kastreringsbussen är en konkret och prak-
tisk verksamhet. Men Todd och Andrea 

välver större planer. Både djurs och män-
niskors villkor måste ändras. De har börjat 
med sig själva. Båda är veganer. Nu driver 
de egen veterinärklinik – och det på ett sätt 
som de tycker att de kan stå för.

Mats Loman

Andrea skriver upp Lovas uppgifter inför 
kastreringen.

Lova rakas inför kastreringen.

Kontaktuppgifter till
Kastreringsbussen

 
Vill du kontakta kastreringsbussen som 
privatperson går det bra. Då betalar man 
fullpris men får fördelen att bussen kom-
mer hem till en.

www.kastreringsbussen.se
info@kastreringsbussen.se

0733 - 611006


