Hej Kerstin.
Katterna Edit & Signe har bott in sig bra hos oss i Kimstad.
De har kvar sina namn som vi tycker är fina och passar bra.
Vi har behandlat katterna mot skabb då framförallt Edit kliade sig mycket i öronen så en veterinär
ordinerade medicin till båda katterna.
Edit som var ca. ett år gick ett varv runt i vårt hus sedan var hon ”självklar” i huset. Hon är en bestämd
dam och ingen knäkatt men vill gärna vara med.
Hon är van vid hundar också och är van att få gå ut ett par timmar om dagen. Hon tycker att Signe är
både intressant och jobbig.
Edit är en riktig jägare och trivs bra här på landet, inte en mus på vinden sen den dagen katterna kom
hit.
Vi köpte varsin uppsättning Mat & vattenskålar samt katt-lådor och visade katterna sin egen men de
bryr sig inte och blandar friskt.
Båda äter bra äter bra det var ju lite si och så med Signe och maten när hon var hos er på FIAhemmet. De har båda accepterat varandra bra.
Signe som var ca. fyra månader när hon kom hit var blyg och lite rädd i den nya miljön och Edit var
otäck men Signe hade många ställen att ligga och gömma sig på.
Lockelsen med mat var dock större än rädslan för allt nytt och så hon blev mer & mer tuff och är lika
hemtam som Edit.
Signe är inte heller någon typisk knäkatt men kommer gärna och lägger sig invid i soffan på kvällarna
såvida det inte är för mycket bus kvar i kroppen.
Signe var en ”Ulv i fårakläder” brukar vi skoja och säga. Hon var så liten och förskrämd, men hon äter
och växer och jagar fart på Edit var dag numera.
Hon tycker fortfarande att det är lite otäckt ute men vi tar ut henne i koppel en stund var dag.
Signe har haft en ”olycka” på en liten rund grå matta men det hade kommit lite sand från en katt-låda
(som också är grå) på mattan.
Signe ska kastreras och ID-märkas om en till två månader.
Vi önskar er alla på FIA ett Gott nytt år och tackar för fint arbete.
Bifogar en bild där Edit och Signe myser i Elins säng.
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