Livet med katt
du och din katt
När du hittat rätt katt får du antagligen vänta ett tag innan du får hem den.
Ägna den tiden åt att läsa på lite mer om
kattens språk, om den ras du valt och om
kattens sjukdomar. Har du inte haft katt
tidigare kanske det också krävs att du
kattsäkrar ditt hem, i synnerhet om det är
en kattunge du köpt.
Hämta hem katten
Oavsett om du reser med bil eller allmänna
kommunikationer när du hämtar din katt
är det bra om du har en rejäl transportbur.
Köp en som är tillräckligt stor för att passa
katten även när den är fullvuxen.
Hämta katten när du har gott om tid för
den, åtminstone en helg men gärna längre tid. Det är ju en stor omställning och
katten måste få den tid den behöver för att
vänja sig vid sin nya familj och miljö. Låt
den i sin egen takt få bekanta sig med allt
det nya och även om grannar och vänner
är nyfikna är det bättre om katten får vänja
sig vid de närmaste först.

får roa sig fritt. Små krukor är lätta att välta.
Jorden kan vara lockande att gräva i – täck
över med något så katten inte kommer åt.

Det kan sluta illa om kattungen börjar tugga på en
lampsladd.

Långa gardiner – kul att klättra i. Ta ner
dem tills vidare eller vik dem över gardinstången så kattungen inte kommer åt dem.
Prydnadssaker kan lätt åka i golvet och gå
sönder. Trist och dessutom kan någon skära sig på bitarna.
Växter – stora krukväxter är roliga att klättra i och kan lätt bli förstörda om kattungen

En del växter är giftiga – gör dig av med
dem innan kattungen kommer hem. Julros,
cyklamen och amaryllis tillhör de giftiga.
Gullranka, prickblad och fredskalla är inte
giftiga men växtsaften kan irritera hud,
ögon och slemhinnor. Även vissa snittblommor är farliga t ex liljor, liljekonvaljer
och iris.
Toaletterna – kom ihåg att alltid stänga
locket till toaletten. Både kattungar och
vuxna katter kan ramla ner och drunkna i
toan.
Håll fönster och balkongdörrar stängda
så kattungen inte kan ramla ut. Håll även
lucka till tvättmaskin och torktumlare
stängda. Detsamma gäller ugnsluckan.

Kattsäkra hemmet
Är det en kattunge du köpt finns det en
del att tänka på för kattens säkerhet. Dessutom finns det kanske saker i ditt hem som
du är särskilt rädd om som är klokt att ställa undan tills katten lärt sig var den får och
inte får vara.
Elsladdar – börjar katten tugga på dem kan
det innebära livsfara för katten. Säkrast
(och dessutom snyggt) är om man lägger
elkablar i kabellister, eller sätter sladdskydd runt dem. Det kan även fungera att
klä in sladdarna i folie som är obehagligt
att bita i.
Katter klöser - ge din katt en klöspelare och beröm den när den vässar klorna på rätt ställe.
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Katten lägger sig inte alltid där
du tycker att det är lämpligast.

Katter sover i snitt 16-18 timmar per dygn.

Ta bort alla småsaker som plastpåsar, garn,
trådar, nålar, spikar, skruvar, gem, knappar
och annat som kattungen kan svälja. Misstänker du att den fått i sig något olämpligt
– brukar visa sig genom att katten slutar
äta och/eller dricka – ta den till veterinär.

Kattsängar kan se ut i princip hur som
helst. Det kan vara en enkel pläd, korg eller
kudde eller helst något som ser ut som en
koja. Vill du inte att katten ska sova i din
säng – stäng dörren till sovrummet. Att
knuffa ner den när den försöker hoppa upp
i sängen funkar inte.

Vad katten behöver
Först och främst en transportbur, som det
står i inledningen av artikeln. Sedan behövs
någon form av kattoalett. Det finns många
varianter i handeln, allt ifrån en enklare
låda med sand till helautomatiska varianter. Välj det som passar dig bäst. Om kat�toaletten står i badrummet, skaffa gärna
en dörrstopp så ingen råkar stänga dörren
och katten inte kan komma in till sin toa.

En kattsäng kan se ut hur som helst - de ligger gärna
i ett krypin.

Mat- och vattenskålar som är lätta att hålla
rena. Katten ska alltid ha tillgång till vatten
och mat helst i små portioner flera gånger
om dagen. Det finns mycket i matväg som
katter inte tål och flera saker som vi äter
som är direkt farliga för katten som t ex
lök, vitlök, russin och vindruvor som kan
skada njurarna.
Detsamma gäller både räkor och tonfisk
på grund av dess höga halt magnesium.
Choklad kan orsaka hjärtstopp, rå fisk kan
ge tiaminbrist och många katter tål inte
laktos varför du bör vara försiktig med att
ge katten mjölkprodukter. För att vara på
den säkra sidan, ge bara katten fabrikstillverkad kattmat av bra kvalitet, rått kött och
kattgodis.

Praktisk kattlåda, när katten gjort ifrån sig i lådan och
hoppar upp på gallret lossnar sanden från tassarna.

Klösbräda eller klöspåle är också ett måste
om du inte vill få möbler och väggar fulla av
klösmärken. Katter klöser, så är det bara,
dels för att rengöra och vässa klorna och
dels för att markera revir. Se till att klösbrädan är tillräckligt stor och luktar gott.
Beröm katten när den klöser på rätt ställe.

Leksaker ska gärna vara rörliga, katter är ju
jägare. Utbudet i zoobutikerna är mycket
stort och där hittar du också leksaker som
är säkra för katten att leka med. Du kan
också hitta saker hemma som är lämpliga,
t ex bollar, tomma papprullar som du gömmer kattgodis i, ihopknölade pappersbollar… Däremot inte garnnystan, gummiband eller små saker som katten kan råka
svälja och som kan orsaka skador på mage
och tarm.

Förutom mat, vatten, lek och kärlek behöver katten lugn och ro. Även en vuxen
katt sover i genomsnitt 16 – 18 timmar om
dygnet. Lek och kela med katten när den
själv vill. Lär barnen att inte väcka kattungen, den behöver sin sömn.
Bekanta er med varandra i lugn och ro och
om katten ska få vistas utomhus – släpp
inte ut den de första veckorna! Låt den
vänja sig vid sitt nya hem och sin nya familj
först.
Glöm inte att teckna en kattförsäkring!
© Lena Heimlén

Fjädervippor är roliga leksaker.
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