Hejsan!
Asterix som jag hämtade hos er 1 mars, heter numera Assar. Och är försäkrad i
det namnet (Assar). Jag och min sambo bor i en tvåa med balkong och loftgång.
Han har vart bra i magen och ätit bra hela tiden. Han får Royal Canin light
torrfoder och även lite mjukmat varje dag (också Royal Canin fast anpassat
för pälsen). Eftersom att han är korsning Perser/Birma har han mycket päls
och jag har även på lite laxolja på maten, för att underlätta
pälsborstningen. Då jag hämtade honom var han lite kraftig, därav
lightfodret. Nu väger han nog ganska precis som han bör och har blivit mer
smidig och uthållig när han busar, som han gör väldigt mycket. :)
Assar fann sig till rätta väldigt snabbt. Han har inte missat lådan någon
gång, så vi är väldigt glada över att det funkat så bra. Han har även vart
bra i magen hela tiden.
Han har använt sin klösbräda från början och även dörrmattan (vilket vi
tycker är ok). Soffan mm har han inte använt sig av, så det har med fungerat
bra.
Han är en katt i ordets rätt bemärkelse. Han gör bara som han själv vill :).
En sak som vi dock reagerat på (som vi inte märkt hos andra katter vi har
erfarenhet av) är att han kan tända till och hugga, klösa oss helt
oprovocerat. Han busar ju självklart med, men det händer att han går överstyr
och blir mycket hårdhänt i sina bett. Jag har läst om detta beteende och kan
väl tänka mig att en förklaring kan vara hur han hade det som kattunge och
kanske han blev tagen från sin mamma för tidigt. Jag vet inget om detta, men
det känns som att det är ett beteende han har med sig sedan tiden innan han
kom till oss. Då han förmedlar en känsla av att trivas med oss. Han är mycket
sällskaplig och kelig. Vi ser varje dag till att han får stimulans i form av
bus med leksaker, borstning, och utgång på vår loftgång eller balkong.
Vi är mycket nöjda och glada över honom och han verkade som sagt känna sig
hemma redan dag ett. Han har bjudit både mig och min sambo på många skratt
när han busar och grejar. I skrivande stund har han intagit sängläge här
bredvid mig och tangentbordet. :)
Mvh Jennifer och Assar

