Hej!
Förlåt att du har fått vänta länge på svar angående våra två katter Maximus
och Sussi. Allt har gått bra med dem och de är så rara och gulliga, både mot
oss och mot varandra! Vi har bara haft en katt åt gången förut. Den sista
hette Skrållan och blev 19 år. Vi blev tvungna att avliva henne i somras den
10 juli och hade väl egentligen tänkt vara kattfria ett tag. Men så blev det
inte utan den 23 september hämtade vi alltså Maximus och Sussi hos er. Sussi
har vi faktiskt döpt om till Mimmi och Maximus kallar vi för Musse.
Båda klev nyfiket ur sina transportkorgar och gick med hög svansföring runt i
hela huset och nosade. Förutom att Mimmi var väldigt ljudkänslig de första
dagarna fann sig båda väl tillrätta med en gång och allt funkade med att gå
på lådan osv.
Musse är verkligen en liten kattpojke som inte gärna sitter still i famnen
utan vill springa omkring själv. Men när han är trött kan han vara väldigt
gosig! Hans tassar är flera nummer för stora för resten av kroppen och hans
små pip verkar inte vara i närheten av målbrottet ännu! (o:
Mimmi var verkligen en knäkatt redan på Fiahemmet och även i början hos oss.
Hon kan fortfarande komma och lägga sig i knät och ligga hur länge som helst,
men sedan hon blivit tryggare här hemma är hon också lite mera självständig.
Mimmi har lite problem med lös mage, vilket vi provar olika metoder för att
komma tillrätta med och vi har också varit hos veterinären med henne. I
övrigt verkar hon må bra.
Båda katterna få gå ut själva vilket de tycker är jättespännande! Dock är de
lite besvikna på det kalla, vita, konstiga underlaget som börjat komma vissa
dagar!
Trots att vi har haft katter förut känner vi oss lite som nybörjare igen!
Dels för att det är skillnad på att ha två katter mot en, dels för att de har
lite andra vanor mot vår gamla Skrållan. Hon fick blötmat ca 2 ggr om dagen
och hade alltid torrfoder vid sidan om. Musse och Mimmi får blötmat 3 ggr om
dagen och äter nästan alltid upp det med en gång! Ibland får de torrfoder
också, vilket också äts upp väldigt fort. Nu provar vi dock att vara lite
restriktiva med torrfodret för det verkar Mimmi må bättre av.
De använder också lådorna väldigt mycket mer än vår gamla katt gjorde! De har
inte kommit på än att de kan uträtta sina behov ute och sedan går de även
väldigt ofta, så det är ett evigt mockande i lådorna!
Musse och Mimmi är två väldigt mysiga katter och vi har väldigt roligt med
och åt dom!
Med vänliga hälsningar

