Katten Herman
Han kom till oss en dag i oktober som hittekatt, satt och jamade utanför vårt köksfönster,
jag öppnade dörren och då kom en liten kolsvart katt framspringande, jag hämtade lite kattmat
hos grannen som han fick, han var nog utsvulten för han åt och åt. Efter det gick han in genom
dörren och ville stanna. Han var hos en vecka, sprang ut en kväll och var borta en hel natt men
sedan kom han tillbaka. Vi höll honom inne en vecka men lämnade sedan honom till Fiahemmet
eftersom vi inte visste varifrån han kom. Det visade sig att vi hade fäst oss så mycket vid katten
och vi saknade honom så mycket att vi köpte tillbaka honom.
Vi har aldrag haft något husdjur och vi visste ju inte mycket hur han skulle skötas. Vi läste om
hur en katt skulle skötas och hur de betedde sig något så när så nu tycker vi det går bra.
Han har gått till kattlådan hela tiden efter vi tog tillbaka honom från Fiahemmet. Innan vi lämnade
honom till Fiahemmet var det lite si och så med kattlådan men efteråt förstår vi att vi hade fel kattsand och vi hade ingen ordentlig låda till att börja med. Nu har vi två lådor som han kan gå till och
det fungerar mycket bra. Sedan var han fixerad vid mat så vi kunde inte ha kattfoder stå framme
jämt. Vi har nu fått veta av veterinären hur mycket vi skall ge honom per dag och vi delar upp det
på fler gånger per dag i stället för att bara ge honom 2 gånger per dag. Han får torrfoder, morgon,
en gång på förmiddagen, våtfoder vid middagstiden och sedan torrfoder 2 gånger på kvällen.
Man kan säga att han är lite skygg men det har blivit bättre ju längre vi haft honom, han hoppar t ex
inte upp i knäet på oss utan är lite reserverad. Vi kan lyfta upp honom ibland. Vi tycker han är snäll
och tillgiven, han följer oss och vill vara där vi är. Han har tagit sin favoritplats till köksfönstret.
Vi har inte släppt ut honom ännu, han är innekatt än så länge och han har inte givit något tecken på
att vilja gå ut. Vi har en inglasad altan och där släpper vi ut honom ibland men han vill snart in igen.
Han är ganska lekfull, vill nog leka ett par gånger per dag. En pingisboll är favoritleksaken.
Det händer ibland att han hoppar upp på benen på oss, t ex efter vi har hållit honom i famnen eller
efter han fått mat, vi vet inte vad det betyder men vi har märkt att han är lite lekfull då också.
Det har hänt 2 gånger att han ätit av en disktrasa, sista gången fick han kräks som höll på en hel
förmiddag, han kräktes nog 4-5 gånger, vi vet inte om det kom från båda hållen, men det kom som
korvar. Vi ringde då veterinären och fick instruktioner om hur vi skulle bete oss. Vi fick hålla upp
med maten ett tag och sedan försöka med kokt torsk, lite i taget tills vi märkte att han vick behålla
maten.
Vi har lärt oss att vi inte kan ha något ligga framme på diskbänken, så nu ligger disktrasan så han
inte kan komma åt den.
Vi har inte döpt om honom utan han heter Herman.
En av oss är hemma på dagarna så han behöver inte vara ensam så mycket och när han är ensam
stänger vi in honom i hans rum där han ligger på nätterna och det går bra.
Vi brukar åka på semester varje sommar ett par veckor och det blir problem för vi kan inte ha honom
honom hemma då .Vi tänkte fråga om vi kan få lämna honom på Fiahemmet under tiden vi är borta,
men då vet vi ju inte om han glömmer bort sitt nuvarande hem elller inte känner igen oss när vi
hämtar hem honom igen.
Det vore bra om vi kunde få ett råd om vad som är bäst. Vi skulle gärna vilja åka på dessa veckor
eftersom vi åker till ett ställe som vi hållit på med i snart 10 år nu och vi åker till personer som vi
lärt känna så vi ser fram mot den semestern varje år.
Vi tycker så mycker om Herman så vi vill inte mista honom nu.
Skriv gärna ett svar till mig är jag tacksam.
Hälsningar från Hermans matte
Britt Carlsson

