Hej på er på Fiahemmet,
Nu har det gått två månader sen lilla Eddie (som han heter än) flyttade till
oss. Sedan tidigare hade vi en kastrerad hankatt i ålder cirka 8 månader som
heter Oliver och det var lite för hans skull vi köpte en till katt. Första
dagarna var det morr och lite bråk men i mildare grad. Eddie bosatte sig inne
i lådan för att han var lite reserverad. Någon/några dagar senare åt de ur
samma matskål utan morr och tugg.
Eddie är verkligen är underbar katt! Lite mer reserverad än Oliver som gärna
pussas och sådär medan Eddie är mer en knäkatt som gärna ligger på bröstet
och inte vill bli pussad utan mer kelad med. Eddie tycker om att ligga inne
på vårt badrum, i handfatet eller gärna på köksbordet! Katterna har ett stort
katträd som det finns två hängkorgar att ligga i, vilket båda gör i varsin
korg nästan varje dag. I badrummet har vi även golvvärme som uppskattas av
katterna vilket resulterar i att de båda sover i en hög på badrumsmattan
ibland.
Första tiden hade jag kristallsand för det hade funkat jättebra med vår andra
katt, men då bajsade han utanför så vi bytte till finkornig sand med doft av
lavendel vilket fungerar jättebra. Vi har två lådor då de gärna bajsar i ena
och kissar i andra. Men ett problem som vi haft sedan början är att han inte
bajsar fast utan mer löst men ändå fast, om du förstår vad jag menar? Vi ger
dem Friskis och det är bättre nu än tidigare då de fick testa Lantmännens
kattmat.
Eddie är innekatt men följer mer än gärna ut på balkongen när jag är ute där,
till våren ska vi sätta upp nät så de får vara ute på balkongen utan att
hariga matte ska vara rädd att de ska hoppa utanför. Det är ändå två våningar
upp.
Jag är jätteglad att vi gick en extra runda på Fiahemmet och hittade vår
älskade Eddie, en så kär familjemedlem! Han är en sådan katt som börjar
spinna så fort man tar i honom och gärna är med var man än är. Det är även
skönt för lille Oliver att ha en vän under dagarna när vi jobbar/går i
skolan.
Vi hade gärna haft de inne i sovrummet men eftersom min första katt gärna
kissar i sängen av någon anledning så får de sova i resterande delen av
lägenheten som ändå är ganska rymlig och de har både trädet och flera små
korgar att sova eller gömma sig i.
Bifogar en bild på de små liven också.
Tack och hej
/Jennike

