Hej Kerstin, Inger, Anna-Greta och övriga eldsjälar på FIA,
Jag vill börja med att säga att vi tycker att ni gör ett imponerande arbete med hemlösa
katter. Inte bara det att hålla ett katthem utan också genom att lyckas ha en relativt stor
genomströmning, d v s att verkligen hitta nya hem åt katterna och därmed kunna ta in
nya som är i stort behov. Ett par katthem som vi stöder och har viss insyn i förefaller
vara rätt statiska med för (?) hårda krav på adoptivföräldrarna vilket resulterar i för få
placeringar och alldeles för många hemlösa katter på väntelista. Att t ex få komma som
utekatt till en familj, så som var bestämt att Grim skulle bli, innebär ju att någon annan
katt HELT utan omsorg åtminstone får en plats på katthemmet.
Nu blev ju inte Grim en utekatt som planerat, men det är en annan lycklig historia som
jag återkommer till.
Vi är väldigt lyckliga över att ha fått Grim! En stor lycka! Vi har alltid velat ha en katt.
Min man hade katten Sylvester innan vi träffades för 20 år sedan och vårt första barn
skulle ha fått heta Martin Sylvester, just efter hans katt. Nu blev vår förstfödda i stället
SOFIE och hon slapp heta Sylvester.
Eftersom jag är kattallergisk så är det här inget som vi har räknat med eller kunnat
hoppas på, men av någon outgrundlig anledning så går det faktiskt bra. Alla läkare
genom tiderna - de senaste 30 åren - har avrått mig från att ha katt. I vissa fall har det
varit kryddat av ren skrämselargumentation, hur jag ska falla ihop i astmaanfall och
nästan dö.
Innan vi fick försöka med Grim hade jag varit hos en lugn och trevlig läkare som sa att
det var MITT beslut, att han var tvungen att upplysa om riskerna, men att det finns bra
och starka mediciner att få. Än så länge går det bra med hans första steg, starkare
astmasprayer, men han har även tabletter att ge mig om behov skulle uppstå, så jag
känner mig numera fullständigt trygg att det här kommer att fungera.
Underbara gulliga Grim var "marknadsfördes" av er som en katt som ville ligga högt och
hålla sig för sig själv ("ingen knäkatt"). Perfekt tänkte vi och fick väldigt bra kontakt med
Inger. Grim skulle antagligen välja att hålla till uppe på vårt loft (på 5 m höjd i vårt stora
luftiga hus med bra utsikt över en öppen planlösning) och det vore bara bra om han höll
sig undan, av allergiskäl. Hellre en katt som håller sig undan än ingen katt alls. Det här
var katten för oss!
För snart två månader kom vi in till Grim på FIA. Min man gick in med reseburen och
Grim hoppade in direkt. Som om han VILLE därifrån just då. Väl hemkommen till
Västerås var han lite nafsig/bitig de första veckorna, speciellt mot vår tioåring och vi
hade en svacka då vi undrade vad vi hade gett oss in på. Men det är glömt nu.
Nu är allt bara bra. Allt fungerar så perfekt. Grim blev ingen utekatt och det gör inget.
Han vill inte gå ut så ofta, har kanske haft nog av det i sitt tidigare liv? Ibland jamar han
lite vid dörren och släpps ut. Efter ett varv runt huset och kanske en solstund på
uteplatsen så vill han in till sin soffa igen. Han är väldigt social och vill alltid vara nära
någon av oss. Enda gången han går upp till loftet p g a att kattlådan står där.
Eftersom vi bor nära en gata med 50 km/h och där många kör fortare än så är vi väldigt
nöjda med att Grim håller sig på vår och grannens tomt (totalt ca 2000 kvadrat) samt i
en liten angränsande dunge. Främsta argumentet emot utekattliv är ju just farorna och
det är hemskt när man älskar någon som utsätts för ständigt hot. Tack och lov är det
inte alls svårt att få in Grim på kvällen heller. Han tar sig en lov vid 21-22-tiden men vill
snabbt in och "softa" igen. Han verkar så oerhört nöjd med att bara ligga inne och vara
en vit kanelbulle eller en meter vit katt att man undrar om han nästan är sjuk. Han gör
inget annat överhuvudtaget. Han leker sällan , i så fall bara med mattkanten, utan verkar

helt gå in för att njuta av livet, med så mycket vila och god mat som möjligt. Apropå mat
så gillar han färska räkor och tonfisk, men inte krabba, oavsett fabrikat. Lite Sheba och
nyttigt torrfoder slinker också ner emellanåt.
Grim har en favoritstol direkt bredvid ytterdörren där han ofta ligger. Därifrån har man
uppsikt över hela huset och finns alltid i närheten av det som händer. Numera är han så
trygg att han kan sova gott, ja t o m snarka, på den stolen trots att jag står bredvid och
stökar i köket och TV:n går några meter därifrån. Vi har öppen planlösning, med allt
negativt som det innebär ljudmässigt, men det bekymrar inte vår harmoniska och
avkopplade katt.
Allt fungerar som sagt så bra! Inte nog med att Grim är lugn och harmonisk - han är
också ovanligt klok! Redan första dygnet förstod han att föräldrasovrummet var det enda
rummet som inte var hans. Nu är det så enkelt att vi t o m kan ha sovrumsdörren öppen
utan att han kommer in. Precis som om han förstår att i just min säng får han inte vara
(av allergiskäl). Om han någon gång står i dörrhålet, t e x om jag sitter här inne i
sovrummet vid min dator som nu, så räcker det att jag går lite vänligt emot honom och
säger "ja här ska du inte gå in"...så retirerar han direkt. Omvänt så skulle det faktiskt
kunn avara en väldigt sjå¨att hålla en katt utestängd från ett visst rum. I värsta fall
kunde han stå och krafsa hela nätterna på vår stängda sovrumsdörr, men så är det alltså
inte alls. De första nätterna för två månader sedan låg han tyst och "snäll" alldeles
utanför vår dörr hela nätterna men bråkade inte alls. Jag skriver snäll inom
citationstecken eftersom jag inte tycker om värderingarna snäll - elak i sammanhanget.
Djur gör ju inte saker av utstuderad och planerad elakhet utan t ex p g a otrygghet.
Hursom, har det varit väldigt underlättande att Grim är lydig som en hund v g just det
här att ett enda rum är förbjudet område.
Vi hoppas på många lyckliga år ihop med Grim och skickar härmed våra allra varmaste
hälsningar till er alla!
//Eva med familj
P.S Bilderna är tagna idag och visar Grim i vår snart 18-årige sons säng. Erik hann aldrig
bädda idag för Grim tog över sängen direkt på morgonen och hade några sköna
förmiddagstimmar där.
Se bilder nedan…….

