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Idyllisk vackert i skogarna utanför Viskafors.
Det måste vara här Djurens vänner har sitt.
jourhem för djur som väntar på omplacering.
Undrar hur det ser ut på närmare håll?
Är detta kanske rent av här en av ”tanterna” bor???

Kanske man kan titta
in???
Dörren på sidan står ju
öppen och det är ju
faktiskt flera
som är här och kollar.
Jag vågar mig in jag
med.

Men så här ser ut!!!
Är det verkligen här Djurens vänner har sina katter i
väntan på nya familjer?
Så många kattburar???

Fy vad äckligt! Hela golvet är ju täckt av katt-skit.
Har de stackarna gått och trampat i sin egen avföring??
Finns det ingen kattlåda någonstans?

Sååå skitigt och snuskigt!! Är det här matplatsen?
Det är ju bajs på golvet här också.

Har de stackars hemlösa katterna inte fått tillgång till
en kattlåda? Här ligger ju avföring i högar.

Fy faan vad äckligt!!! Här ligger skiten i drivor!!!
Stackars små krakar. Man blir ju gråtfärdig.
Tänker på mina egna katter.

Tomma burkar. Är de renslickade, eller ser det
bara så ut?? Usch jag mår illa.
Det stinker i hela huset. Måste ut!!!

Ut i friska luften !!!
Men så här ser ut. Skrot och skräp överallt.

En uppbrunnen bil och ett släp. Måste titta närmare.

Ojdå! Kolla en massa tomma kattburar här också.
Undrar var katterna har tagit vägen.

Undrar varför Djurens vänner
har så många tomma kattburar
liggande så här?

Här står ju kattburar överallt. Jag menar verkligen
överallt!!! Det måste vara ett hundratal sammanlagt.

Men... Borde inte
en klätterställning ....?
Har Djurens vänner
tagit emot en katt med
sin klätterställning och
bara slängt
klätterställningen?
Lever katten eller....???
Man har ju både hört
och läst...
Kan det vara sant???
27 mars 2007

Döda katterna ligger i sopsäckar
BORÅS. Åke Röjland, ordföranden för Djurens vänner i Borås, hade säckar fulla med kattlik
vid sitt hem.
Om han själv har dödat katterna ska nu utredas av kommunen.
- Säckarna stinker något fruktansvärt, säger Tobias Sandblom, reporter på Boras.expressen.se.

"Han vet inte var katterna är"
BORÅS. Kattliken på Åke Röjlands tomt är borta.
Några har han kört iväg själv. Men vart de andra tagit vägen vet ingen.
- Vi kan inte driva ärendet vidare, säger djurskyddsinspektören Josefine Karlsson till
Boras.expressen.se.
När Borås kommun i måndags slog till mot Åke Röjlands tomt utanför Viskafors fanns flera
döda katter på ett täckt släp. Kommunen har även fått tips om att kattkadaver har funnits i
säckar på tomten och inne i huset, något som även Åke Röjland har medgivit.
Men nu är samtliga kattlik borta.
- Jag har själv kört iväg några katter till destruktion. Vart resten har tagit vägen vet jag inte.
Det kan han varit någon annan i styrelsen som har tagit hand om dem, säger Åke Röjland.

Makaber avlivning
Enligt uppgift ska katterna ha avlivats på ett makabert sätt. De ska ha fått skallarna krossade
genom slag i huvudet.

Helt nya kattlådor!!!
I den översta låg kattleksaker och flera portionspåsar med
kattmat. Sista förbrukningsdag - 22 feb 2010!!!
Djurens vänner tar visst fortfarande emot katter här!
Tänk! Här har någon matte eller husse skickat med både
kattlåda, leksaker och mat till sin kära misse.
Undrar varför den inte fick med sig sina prylar till sitt nya
hem?

Det här ser inte bra ut!

Kattburar överallt

...och här ligger en mattskål!
Undrar varför den ligger
kvar?
Rader av kattlådor och
burar...
Vad gör de här???
Borde inte katterna ha
fått med sig dem till
sina nya hem?

Under en av arbetarbodarna hittade jag en påse...

Det är inte sant!!
Är det så här missarna till alla kattburar fått sluta sina
dagar? Vems lille kelgris ligger här? Jag mår illa!!!
Är detta Djurens vänner i Borås???

