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Beskrivning
Författare: Susanne Hellman Holmström.
Det finns inget bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan inget värre än en olycklig. Ibland
krockar våra arters kulturer och vi missförstår våra älsklingars behov och vilja. Kattens
kreativitet är utan motstycke när frustrationen eller ogillandet slår till, så det gäller att försöka
tyda rätt.
I huvudet på din katt är sprängfylld med fakta, tips och kuriosa. Här lär du dig läsa av kattens
kroppsspråk och får tips om hur du undviker kattproblem och löser redan existerande. Varför
vägrar katten äta, varför går den inte på lådan utan föredrar din säng, och varför blir dina
katter inte vänner?
Boken passar alla både dig som är nybliven kattentusiast, och dig som har haft katt i hela ditt
liv. Man blir aldrig fullärd!
Har du koll på om din katt är höger- eller vänstersvansad förresten?
Susanne Hellman Holmström är bl.a. känd från Gokväll i Svt och för sin medverkan i ett
flertal veckotidningar. Hon driver även den populära sajten kattproblem.se. I huvudet på din
katt är hennes och dottern Sarah J. Hellmans tredje faktabok om katter och deras beteenden.

Annan Information
Det finns inget bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan inget värre än en olycklig. Ibland
krockar våra arters kulturer och vi missförstår våra älsklingars behov och vilja. Kattens
kreativitet är utan motstycke när frustrationen eller ogillandet slår till, så det gäller att försöka
tyda rätt. I huvudet på din katt är sprängfylld med.
17 mar 2014 . Kelstunden med katten eller promenaden med hunden kan sluta på akuten om
man har otur. Varje dag . Så kan din katt skada dig. Kelstunden . Hund- och kattbett. Visa. *
Händer och armar är oftast utsatta för bett från hundar och katter. Bett i huvudet och ansiktet
är vanligast på små barn. * Hundbett.
Det är inte alltid en katt visar symptom på smärta. Katter är mästare i att dölja sina
sjukdomstecken så det kan vara lätt att missa att en katt t ex har problem med lederna. .
Ansiktsuttrycket förändras; huvudet kan vid kraftig smärta vara framåtlutat. Öronens position
kan ändras till att vridas nedåt-utåt. Ögonens vinkling blir allt.
Blöt försiktigt pälsen med en kopp vatten eller våt handduk, men häll inte vatten direkt på din
katts huvud och se till att huvudet inte kommer under vattenytan. När du har börjat tvätta din
katt kan den börja protestera genom att jama. Men oroa dig inte, detta är helt normalt och din
katt mår bra, den är bara lite osäker. Massera.
22 maj 2016 . Det är alltid min katt som går ur striden med värst skador, oftast djupa och långa
sår i huvudet som börjar vara och det krävs att hon får ha tratt på sig inomhus och att . För att
undvika skador och kostnader så är det tryggare för din katt att du nätar in/bygger rastgård
eller går ut med katten i sele och koppel.
27 okt 2016 . Det är viktigt att hitta vad som stressar din katt och göra tillräckliga förändringar
i miljön samt . Svans & tassar - in under eller nära kroppen; öronens ställning - öronen är
vinklade platt neråt mot huvudet. pälsen reser sig - hos en rädd katt så reser sig håren på
ryggen och svansen så att katten ser större ut.
3 dec 2015 . Den Sibiriska katten IC S*Knjaze Zlatan blev inbjuden att vara med i TV4
Nyhetsmorgon då Susanne Hellman Holmström pratade om katters beteende och svarade på
tittarfrågor om katter. Susanne lanserade också sin nya bok ”I huvudet på din katt”. Boken
vänder sig till alla, både nyblivna kattentusiaster.
15 jun 2016 . Följ husdjursbloggen och hittar spännande läsning om livet med hund och katt
(utan fästingar och loppor). . du din katt från fästingar. Undersök din katt regelbundet,
fästingar gillar att sitta långt fram på djuret vid huvud och ”armhålor”, där huden är tunn och
blodkärlen ligger ytligt. Dra ut fästingen rakt ut,.
Jag personligen allergisk mot katter, men jag älskar dem. Massor av människor kan inte motstå
petting katter och i viss mån den kommer naturligt. Det är det närmaste de kommer att äga en
päls och det gör inte ont pälsen nuvarande ägare. De flesta människor gillar att gnida sin hand
på toppen av huvudet på en katt och.
1 dec 2015 . Det finns många sätt att se om din katt tycker om dig. Den kan till exempel leka
med dig, tvätta dig eller söka din ögonkontakt innan den ska somna. Vissa hade du kanske
redan koll på, medan andra kanske är helt nya? Här nedan får du en lista på saker din katt gör
för att visa sin kärlek till dig. Dela · Tweet.
Diarré, kräkningar, hosta, pälsproblem och/eller påverkat allmäntillstånd kan bero på mask.

Här finns produkter för avmaskning och tablettgivare för katt.
27 nov 2016 . I huvudet på vinnarkatterna. 07 november 2016. Vinnarna i vår tävling om att
vinna exemplar av Susanne Hellman Holmströms och Sara J. Hellmans bok “I huvudet på din
katt” blev Monika Nilsson, Torill Överby och Catharina Wiman. Grattis! Läs mer · Vinnarna i
vår tävling.
E-bok:I huvudet på din katt [Elektronisk resurs]:2015 I huvudet på din katt [Elektronisk
resurs]. Omslagsbild. Av: Hellman Holmström, Susanne. Av: Hellman, Sarah J. Utgivningsår:
2015. Språk: Svenska. Hylla: Qdfjb/DR. Medietyp: E-bok. Förlag: BokfabrikenElib. ISBN:
978-91-7629-114-6 91-7629-114-6. Anmärkning: E-bok.
9 sep 2015 . 3. Älskar min katt mig eller vill den bara ha mat? 03. giphy. Du kan andas ut,
katter älskar oftast sin ägare och de visar det genom att gnugga huvudet mot sin människa
(eller ett närstående stolsben) och slicka dig. Så beter sig katter även mot andra katter för att
visa kärlek och vänskap.
I huvudet på din katt. av Susanne Hellman Holmström Sarah J. Hellman (E-media, Ljudbok,
E-ljudbok, strömmande) 2017, Svenska, För vuxna. Uppläsare Mats Eklund. Det finns inget
bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan inget värre än en olycklig. Ibland krockar våra
arters kulturer och vi missförstår våra älsklingars.
2 nov 2017 . Skakar din katt på huvudet? Kliar den mycket mot öronen? Eller går med ena
eller båda öronen lite tippade? Isåfall kan den ha problem med sina öron..
Så lätt kan din katt bli skjuten. ”Katter är rättslösa jämfört med hundar”. Foto: privat.
Avlivades Polisen valde att avliva katten Kajsa efter att de inte hade hittat någon märkning på
henne. Skottskadan i huvudet täcktes över vid begravningen. NYHETER 7 juli 2011 13:43. En
hund får avlivas av myndigheterna bara om den.
Läs om katten. Hitta dina böcker om katter till landets billigaste priser som medlem av
Plusbok.se.
Foto av huvudet på en katt i solsken. . se till din katt minst två gånger varje dag; veta hur
många katter du har; begränsa antalet kattungar som föds; ge din katt vård om den behöver
det; ge din katt tillgång . Mer information om vad en katt behöver för att må bra kan du hitta i
det informationsblad Länsstyrelsen har tagit fram.
3 dec 2015 . Hur tänker en katt - och vad tänker den på? Kattbeteenderådgivaren Susanne
Hellman Holmström har skrivit en bok på ämnet.
Det är vanligt att katten försöker klättra in bakom elementen eller trycka in sitt huvud mellan
olika ledningar. Det har hänt att katter lyckas att kila fast sig utan att den kan komma loss och i
vissa fall då ingen varit hemma fått brännskador och värmeslag. Det går enkelt att förebygga
att något sådant här händer genom att täppa.
27 apr 2016 . Och just att läsa om katter och dess beteende är intressant (ja naturligtvis för att
vi har en katt). Caesar svassar efter mig överallt, och när jag har lagt mig så kommer han
nästan varje kväll och kryper upp och ska gosa och sticker då hela sitt lilla huvud mot min
hals, och ibland tar han liksom tassarna runt.
31 jul 2017 . Den 25/10 kl 18-20 kommer Susanne Hellman Holmström, kattbeteenderådgivare,
författare och föreläsare, till Falun. Susanne berättar om hur man kan bli den perfekta
kattägaren, i din katts ögon. Har du verkligen koll på din egen attityd och har du koll på din
katts kroppsspråk? Det vill till att både du och.
22 nov 2009 . De flesta med katt och hund talar sig varma om hur roliga och smarta deras djur
är. Ungefär som föräldrar om sina barn. Men det handlar inte den här tråden om. Den här
tråden handlar om er som erkänner att era djur är idioter. En vän till mig hade en renrasig
hund som redan från början betedde sig som.
Din katt blir osäker av att det kommer in saker som luktar annorlunda, och måste därför

markera. Fundera över varför katten är så osäker och revirbenägen. Är det något som stör
dess revir? Har du bara en katt, men kanske bjuder in din grannes katt ibland eller passar din
kompis katt? Det kan göra din egen katt orolig och.
2 sep 2014 . En person tyckte det var en bra idé att tejpa fast en laserpekare på sin katts huvud
så den kunde underhålla sig själv en stund..
3 feb 2010 . Misse jamar och spinner, ibland slår han ilsket med svansen för att i nästa sekund
vänligt stryka sig emot dina ben. Vad menar han . Vill du bli vän med en katt – fånga dess
blick, blinka och vänd bort huvudet. . Om katten lägger sig platt med indragen svans och
öronen flata mot huvudet är den rädd.
26 nov 2015 . I flera decennier har kattexperten Susanne Hellman Holmström från Hörby
hjälpt katter och kattägare att förbättra den gemensamma tillvaron. Hon är nu aktuell med
boken "I huvudet på din katt". Susanne Hellman Holmström är sedan några år tillbaka
kattexpert i tv-programet Go'Kväll, som sänds på SVT1.
Av: Hellman Holmström, Susanne. Språk: Svenska. Klicka för att sätta betyg på I huvudet på
din katt. Bok (1 st) Bok (1 st), I huvudet på din katt; MP3 (1 st) MP3 (1 st), I huvudet på din
katt; DAISY (1 st) DAISY (1 st), I huvudet på din katt; E-bok (1 st) E-bok (1 st), I huvudet på
din katt; E-ljudbok (1 st) E-ljudbok (1 st), I huvudet på.
27 sep 2017 . 1. Ta bort handduken. Lägg en handduk över huvudet på ditt husdjur. Om djuret
får bort handduken på under tio sekunder så ger det 3 poäng. Mellan 10 och 20 sekunder ger 2
poäng. Mer än 20 sekunder ger 1 poäng.
25 nov 2015 . Om din katt lägger sig platt med indragen svans och öronen flata mot huvudet är
den rädd. Ögonen är då också ofta uppspärrade. Håll dig undan annars. Om katten skjuter
rygg försöker den göra sig så stor som möjligt för att få en motståndare att dra sig undan. För
att verkligen visa hur stor den har blivit.
8 jul 2016 . När katter jamar på natten är det inte samma typ av jamning som under parning
eller revirbeteende. Det finns tre huvudorsaker till att en katt jamar extra mycket just under
natten: ångest, otrygghet eller senilitet. En vanlig känsla för en katt som jamar under natten är
att den känner sig utsatt och ensam.
I huvudet på din katt [Ljudupptagning] / Susanne Hellman Holmström, Sarah J. Hellman.
Omslagsbild. Av: Hellman Holmström, Susanne. Utgivningsår: p 2015. Språk: Svenska.
Medietyp: Ljudbok, MP3. Målgrupp: Vuxna. Omfång: 1 CD (ca 5 tim.) Innehållsbeskrivning.
En bok om katter och deras beteenden. Här får man lära.
Susanne Hellman Holmström är kattbeteenderådgivare i tv-programmet Go´kväll, författare
och föreläsare. I föredraget "I huvudet på din katt" på Mimers Kulturhus berättar hon om
kattens språk och signaler, och om varför vi människor ofta missförstår vårt populäraste
husdjur. Du får lära dig kattens 13 heliga punkter, vad.
4 nov 2015 . Undrar du vad som pågår i din ulliga, gulliga katts huvud? Enligt en ny
undersökning av University of Edinburgh och Bronx Zoo har din katt en mörk sida. Forskare
konstaterar nämligen att katter inte är så mycket annorlunda än deras nära, vilda släktingar. I
jämförelse med snöleoparder, skotska vildkatter.
2 dec 2015 . Hur tänker en katt - och vad tänker den på? Kattbeteenderådgivaren Susanne
Hellman Holmström har skrivit en bok på ämnet.
Symptom och orsaker. En sårskada kan uppstå på många sätt. Hund- eller kattslagsmål med
bitsår eller rivskador som följd är vanliga. Din katt kan också skada sig på glas, taggtråd och
annat. Det kan även handla om sår som infekterats och blivit till en böld som inte vill läka,
eller som spruckit.
Här kan du läsa om hur du kan lära dig att förstå vad det är din katt säger! Visst kan man som
ovan med kattumgänge missförstå kattens kroppsspråk en del, särskilt om man är van vid att

umgås med hundar. När hunden . De har fem huvudsignaler: avspänd, vaksam, upphetsad,
aggressiv och försvarsberedd. En generell.
Pris: 185 kr. Inbunden, 2015. Finns i lager. Köp I huvudet på din katt av Susanne Hellman
Holmström, Sarah J Hellman på Bokus.com. Boken har 12 st läsarrecensioner.
Känslor som rädsla eller oro kommer din katt känna om det är något som stör den. Lär dig
märka av dessa negativa reaktioner för att märka ifall ditt husdjur inte mår bra. Känner din katt
sig inte trygg kommer det märkas tydligt på dess kroppspråk. Ifall din katt är rädd ligger
öronen tätt mot huvudet och huvudet är sänkt.
17 mar 2016 . I huvudet på din katt! Föredrag med Susanne Hellman Holmström, Mimers
Kulturhus, Trollhättevägen 4, Kungälv, Sweden. Thu Mar 17 2016 at 06:00 pm, Susanne
Hellman Holmström är kattbeteenderådgivare i tv-programmet Go´kväll, författare och
föreläsare. I föredraget I huvudet på din ka.
12 jan 2015 . Hur du ger din katt en tablett: 1. Placera katten vänd ifrån dig eller med sidan
vänd mot dig, inte rakt framifrån. 2. Fatta ett stadigt tag om kattens huvud, använd vänster
hand om du är högerhänt. Håll handflatan mot kattens huvud och sätt tumme och pekfinger
vid sidan av ansiktet, strax bakom käken.
Slipp din kattlåda med Litter Kwitter, som är ett toaletträningskit med vilket du lär din katt att
använda din toalett på under 8 veckor. Köp på CoolStuff!
Bokfabriken är ett ungt förlag, helt fristående från de stora förlagskoncernerna. Vi som jobbar
med förlaget drivs av en passion för högkvalitativ underhållningslitteratur i alla dess former:
hårda thrillers, fängslande romaner, spektakulära rockbiografier, spännande kriminalromaner
eller gedigna fackböcker om intressanta.
26 aug 2016 . Är svansen uppburrad kan den vara på väg att gå till anfall, och om nedre delen
av svansen hänger är den både rädd och arg. En katt som sticker svansen mellan benen är rädd
och underlägsen. Öron. Om kattens öron står rakt upp är allt frid och fröjd, men om den böjer
ner öronen mot huvudet känner den.
Pris: 204 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 1‑4 vardagar. Köp boken I huvudet på din katt av
Susanne Hellman Holmström, Sarah J. Hellman (ISBN 9789176291139) hos Adlibris.se. Fri
frakt.
2 nov 2017 . I huvudet på din katt PDF ladda ner. Beskrivning. Författare: Susanne Hellman
Holmström. Det finns inget bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan inget värre än en
olycklig. Ibland krockar våra arters kulturer och vi missförstår våra älsklingars behov och
vilja. Kattens kreativitet är utan motstycke när.
23 maj 2010 . Kissar som joddlar, springer på löpband, har påsar på huvudet. . Med starka
symboler som den vinkande lyckokatten Maneki Neko och Tokyos kattkaféer, där man kan få
en spinnande pälsboll i knäet för någon hundring i timmen, har japanerna tagit . Tycker han att
din katt har för lång svans så tjafsa inte.
19 dec 2014 . Vickar den på svansspetsen signalerar det upphetsning under till exempel en
jakt, medan en piskande svans visar att katten är arg. När svansen pekar rakt upp kan du
däremot vara säker på att din katt är nöjd och belåten. 7 .fäller öronen bakåt. När öronen fälls
ner mot huvudet betyder det att katten är.
24 jun 2012 . snarare du som är dum i huvudet. #30 Adminator. Vanlig användare. 2012-06-25
13:33. 1. deN KATTEN. #31 passi0n. Old School. 2012-06-25 14:42. 1. Du ska inte ha katt din
jävla tratt. #32 Pomp xD. Old School. 2012-06-25 15:16. 1. Har två katter, och en är helt
efterbliven, han brukar dra löpet rakt in i.
Äta och dricka. Under uppsikt kan du erbjuda din katt små mängder vatten under dagen. Låt
inte vattenskålen stå framme då katten i sitt omtumlade tillstånd kan råka somna med huvudet
i skålen. På kvällen kan katten erbjudas lättsmält mat, förutsatt att den är ordentligt vaken. Vill

den inte äta är det inget större problem.
Handtagen på kassarna kan också bli en snara då katten gärna sticker in huvudet i dessa. Fäll
ner locket på toalettstolen eftersom kattungar kan drunkna. Var försiktig med levande ljus.
Sätt en kastrull med kallt vatten på spisplattan du just använt. Sladdar ska fästas på väggen för
att undvika elektriska chocker. Vissa katter.
Stanna kvar i badrummet med katten och stäng dörren. Sitt på badrumsgolvet, svep in hela
katten i handduken och lämna bara kattens huvud utanför handduken. Lägg katten som
tidigare i din famn och ta upp pillret från tvättfatskanten. Plocka ner katten från ovanpå
duschkabinen (inte visste du att katter kunde hoppa två.
I huvudet på din katt. Av Susanne Hellman Holmström och Sarah J Hellman. Det finns inget
bättre än en lycklig och glad katt. Och det finns nästan inget värre än en olycklig katt som
visar sitt missnöje på väl utvalda sätt. Katter är dessutom väldigt kreativa när frustrationen
eller ogillandet slår till. Varför krafsar katten Rocky.
3 mar 2016 . Öronen står rakt upp – tyder på att katten gillar situationen. Öronen böjs ner mot
huvudet – katten känner sig obekväm, underlägsen eller aggressiv. Klorna. Låt mig vara! –
Kattens sylvassa klor kan ge dig extremt tydliga och smärtsamma uppmaningar. Trampa och
knåda framtassarna – Din katt trivs med.
14 sep 2005 . Annars så kan missen står på golvet och sträcka upp en låååång tass och
försiktigt slå mot kinden tills jag tittar upp :love: IBland är det lite burdusare, ett tigerhopp från
golvet och fem kilo katt i skallen, tassar och klor utspärrade i nyllet. I värsta fall även en
kraftig. erhm. "puff" mot huvudet så det smäller till.
Ska du inte använda din katt i avel, finns det flera skäl att överväga kastration. . Ingreppet
brukar ge några stygn på magen och en tratt på huvudet som hindrar henne från att slicka sitt
sår. Honan är . Du kan normalt sett kastrera din honkatt redan vid sex månaders ålder så länge
hon är frisk att genomgå operationen.
Uppvisar din katt detta ofta - utan att du förstår varför - bör du försöka att ta reda på
anledningen. Ibland kan det räcka . En katt som inte är upplagd för slagsmål visar sin
underlägsenhet genom att med sänkt huvud tyst eller sorgset klagande trycka sig tätt mot
underlaget, med förstorade pupiller och tätt liggande öron. Oro
Aktivera din katt. Katten mår bra av att aktiveras och du får mer utbyte av din relation till din
katt. I djurskyddslagen står det bland annat att förutom att ge djuren mat och . En
papperskasse från snabbköpet kan bli kattens om man klipper av handtagen så att den inte
sticker in huvudet där och fastnar och blir rädd när den inte.
10 tecken på att din katt älskar dig över allt annat. Prrrrrrrr… ❤ . 1. När man får en sådan där
mysig massage. happy-cat-001. 2. När katten spinner i närheten av dig. happy-cat-009 . 10. När
din katt gnuggar sitt huvud mot dig är definitivt ett tecken på kärlek och tillgivenhet. happycat-003.
Uttorkning Ta tag i skinnet på kattens huvud och lyft lite. När du släpper ska skinnvecket släta
ut sig inom ett par sekunder, om det tar längre tid kan katten ha väts kebrist. • Allmäntillstånd.
Är katten orolig? Dämpad? Visar den tecken på smärta? Rör den sig normalt? • Övrigt Har din
katt någon annan sjukdom? Äter den.
25 nov 2016 . När din katt gnuggar med huvudet mot dig med kinden är det för att avge en
doft på dig via koncentrerade doftkörtlar i kinden och pannan som visar att ni . Även om det
finns många teorier om detta beteende tror de flesta att det är ett sätt att ge kärlek tillbaka till
dig när du klappar och myser med din katt.
Jämför priser på I huvudet på din katt (Inbunden, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd
vår tjänst för att göra det bästa köpet av I huvudet på din katt (Inbunden, 2015).
16 mar 2017 . I HUVUDET PÅ DIN KATT! Susanne Hellman Holmström, känd från SVT:s

Go´Kväll som kattbeetenderådgivare kommer till Huvudbiblioteket med sin föreläsning “I
huvudet på din katt”! När två arter, som människa och katt, ska leva tillsammans kan det
uppstå missförstånd. Även om du menar väl kan det bli.
14 Oct 2015 - 9 min - Uploaded by BokfabrikenKattexperten Susanne Hellman Holmström
pratar med Bokfabrikens Mattias Lundgren om .
I huvudet på din katt has 15 ratings and 3 reviews. Anna said: Det här är en faktafylld bok
blandad med anekdoter och små roliga visste du att om katte.
9 jun 2015 . En katt kan nämligen känna doften av andra katter på 1,5 km avstånd och en
okastrerad hankatt har upp till en mil stort revir. – Vi människor hjälper till att sprida lukter
när vi tömmer kattlådan i soppåsen och kliver in med våra skor. Därför spelar det ingen roll
om din katt är strikt innekatt för den kan ändå få.
6 jan 2016 . Jag har faktiskt både lyssnat på och läst I huvudet på din katt av Susanne Hellman
Holmström och Sarah J Hellman. Under julens bilturer lyssnade hela familjen med behållning
och vi lärde oss en hel del. Visserligen tror jag att boken kanske funkar bättre att bläddra i än
att lyssna på i ett svep, speciellt…
26 sep 2011 . Nio beväpnade män misshandlade pappan framför sonen · Nyheter · Man gav
tonårsflicka hasch – pappan misstänks för brutal hämnd · Nyheter · Den nya tunnelbanan
börjar byggas i augusti · Nyheter · Paula blev utslängd från krogen – var för lättklädd ·
Nyheter · Man i 30-årsåldern sparkade hundvalp i.
31 okt 2017 . Susanne Hellman Holmström, Sarah J. Hellman: I HUVUDET PÅ DIN KATT.
Avslutad 14 nov 23:09; Utropspris 75 kr; Frakt Posten 56 kr; Säljare uddasock (533) Mer från
säljaren. Har du en liknande? Sälj den här. Se hela annonsen.
Lär dig hur du identifierar öronproblem hos din katt, hur du förebygger öronproblem och hur
du rengör din katts öron. . Om katten kliar sig i öronen regelbundet, skakar på huvudet mer än
normalt, lägger huvudet på ena sidan eller gnider ena sidan av huvudet emot saker kan detta
betyda att katten har problem med örat.
Här berättar vi hur du tacklar en del sommarproblem katter kan råka ut för. . Faror för din katt
i sommartid. Foto: Karianne Widsell. På sommaren får många katter tillbringa mycket tid .
bitna i läppen, nosen eller tassen. Om bettet är i nosen, kan kattens hela huvud svullna upp
kraftigt och i värsta fall sprida sig till luftvägarna.
16 dec 2014 . Kattens morrhår är långa och väldigt känsliga och den tycker definitivt inte om
att behöva trycka ner huvudet och morrhåren i en hög och smal skål. Brukar din katt oftast
doppa ner tassen i vattnet för att sedan slicka av den, kan det bero på skålens utformning. Välj
en grund och vid skål och fyll på vatten ofta.
9. Matar du din katt med smakbitar från din tallrik, med din sked? 10. Sitter din katt vid (eller
PÅ bordet) när du äter? 11. Sover din katt på ditt huvud? Tycker du om det? 12. Har du mer
än fyra olika sorters öppnade, men ratade kattmatsburkar i kylskåpet. 13. Tittar du på dåliga
tv-program, eftersom din katt ligger och sover på.
Vad säger katten innehåller det mesta kattägaren behöver veta för att ha en bra relation med
sin katt och ha en frisk, glad och harmonisk katt. Boken bygger på ett urval av de frågor som
kommit in till Kattsajten. Ylva Stockelberg har skrivit om katter i.
När din katt kommer och hälsar på dig, stryker den ofta huvudet och kroppen mot dina ben.
Delvis gör den så för att på ett vänskapligt sätt ta kontakt med dig, men det ligger mycket mer
än så bakom detta beteende. Det katten egentligen gör, är att doftmarkera dig. På kattens
tinningar och i dess mungipor sitter speciella.
Vill du lära dig något nytt? Hos oss kan du pröva på massor av nya saker tillsammans med
andra. Vi erbjuder kurser, cirklar, kultur och mycket mer. Hitta något som passar dig i vårt
kursutbud!

2 sep 2015 . Höstens bokmåste för alla kattälskare! 1 oktober ger Bokfabriken ut "I huvudet på
din katt" av Susanne Hellman Holmström & Sarah J Hellman, en bok sprängfylld med fakta,
tips och kuriosa kring katter. Det finns inget bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan
inget värre än en olycklig katt. Ibland krockar.
'I huvudet på din katt'. Välkommen på föreläsning med Sveriges. mest anlitade
kattbeteenderådgivare. Susanne Hellman Holmström. Känd från Go'kväll, tidningar och radio.
FÖRELÄSNINGEN STARTAR KL: 19:00. PLATS: OSD, Östersund. PRIS: 50 kr, intäkterna
går oavkortat till katthemmet. Djurskyddet i Jämtland.
17 sep 2014 . Har du svårt att få din katt rumsren, är den aggressiv eller folkskygg? Ge inte
upp, det finns hjälp att få. – Många katter avlivas i onödan, . På onsdagskvällen föreläser hon
för kattägare i Jonsered under temat I huvudet på en katt. – Det blir mycket pisk på fingrarna
till kattägarna, säger hon. Hon pratar till.
15 maj 2016 . Katten puffar på dig med sitt huvud. Många missar gillar om du kliar dem på
huvudet och om du inte gör de puffar de gärna lite på dig med huvudet för att visa vad de vill.
Det här är faktiskt ett till sätt för din katt att lämna sin doft på dig. Bildkälla. 4. Katten trampar
på dig. Du vet när din katt trampar lite på dig.
I huvudet på din katt. Av Susanne Hellman Holmström och Sarah J Hellman. Det finns inget
bättre än en lycklig och glad katt. Och det finns nästan inget värre än en olycklig katt som
visar sitt missnöje på väl utvalda sätt. Katter är dessutom väldigt kreativa när frustrationen
eller ogillandet slår till. Varför krafsar katten Rocky.
På lördag finns Maud på plats för att ge just er katt ett omdöme. Alla katter är varmt
välkomna. Under hela helgen pågår två tävlingar: 1. Köp valfritt kattfoder för minst 299:- och
var med i dragningen av ett signerat ex av Susanne Hellman Holmströms bok ”I huvudet på
din katt”. 2. Köp Royal Canin hundfoder för minst 399:-.
1 aug 2006 . Jag ska nu förklara hur du får din katt att göra olika trick på kommando. Regel
nummer ett: * Du kan aldrig . Börja med att klicka en gång på din Klicker, helt utan anledning,
och belöna katten. Fortsätt så flera gånger men . "Buga" (Sitter ner och böjer huvudet så att
han bugar) - "Kom" (Kommer till mig)
Vad påverkar kattens beteende? Katter känner sig lugna och trygga när de har kontroll över sin
omgivning. När de känner att de har kontroll markerar de sitt hem med feromoner. Feromoner
avsätter katten varje gång den gnider sitt huvud mot t.ex. möbler eller mot dina ben. När din
katt gör detta kan du vara säker på att den.
23 aug 2017 . Att ha katt innebär mycket glädje. Men det händer att den inte riktigt beter sig
som vi vill. Den klöser sönder möbler, biter gästerna i tårna och kissar…
För guds skull, lär dig själv skillanden mellan vetenskap och din egen övertygelse om att katter
har lika aktiv tankeverksamhet som granit men på något .. Det är en Turkisk Van och hon
gillar att kela och kommer och puffar och gnider med huvudet nästan hela tiden då jag är vid
datorn och hoppar hon inte.
16 jun 2017 . "Måste knäcka huvudet av katten". Kvinnan ska enligt Olga till en början ha
pratat lugnt och sansat även om kvinnans utsaga lät "sjuk". – När jag säger att vi är framme om
tre minuter så börjar hon skrika hysteriskt: "jag måste knäcka huvudet av henne, jag kan inte
se hur hon lider. Jag har en motorsåg och.
3 Dec 2015 - 5 min - Uploaded by NyhetsmorgonNyhetsmorgon i TV4 från 2015-12-03: Hur
tänker en katt - och vad tänker den på .
Onsdag 15 mars kl 19.00 på Bohusläns museum Susanne Hellman Holmström
kattbeteenderådgivare känd från bl. a. SVTs Go´Kväll, Katt & Company etc. gästar Uddevalla.
Susanne har hjälpt tusentals kattägare och har skrivit flera böcker. I hennes föreläsning ”I
huvudet på din katt” får du bl. a. veta hur stress påverkar din.

3. ”Kramar”När katter gnuggar huvudet mot dig med sin kind, försöker de visa att du är en av
dem. Genom att gnugga avger de en lukt med hjälp av koncentrerade doftkörtlar i kinderna
och pannan. kram. 4. Intensiv blickDet kan vara lite irriterande att din katt stirrar på dig, men
oroa dig inte. För det första, blinkar katter mer.
Om du iakttar katten noga så kommer du att se att den använder sitt kroppsspråk för att
uttrycka sina känslor på ett väldigt finstämt sätt. EN KATTS UTTRYCK – ALLT I HUVUDET
Formen på din katts ögon och placeringen av dess öron är precisa indikatorer på vad den vill
uttrycka. Kattens morrhår ger också viktiga signaler!
6 sep 2016 . Är din katt väldigt pratig? Då kan det vara ett tecken på att den är döv. Ögon.
Stora pupiller visar att katten är rädd medan smala pupiller som liknar streck är ett tecken på
irritation. Öron. En katt som känner sig lugn och trygg har öronen rakt upp medan böjande
öron ner mot huvudet visar på motsatsen.
Sedan är det viktigt för katten att veta var den ska hitta maten. Bra mat och gott godis är alltid
att rekommendera. Några förslag du kan ge till människor med misstankar om katter? - Läs en
modern kattbok, till exempel I Huvudet På Din Katt så kommer du förstå. Med en bakgrund
till varför katten agerar som den gör kommer.
Ska du inte avla på din honkatt kan det vara en bra idé att kastrera den. Att kastrera en hona
innebär att veterinären opererar bort äggstockar och livmoder. Oftast åker man till veterinären
med sin hona på morgonen och får hämta henne på eftermiddagen. Ingreppet brukar ge några
stygn på magen och en tratt på huvudet.
19 okt 2017 . I huvudet på din katt. Susanne Hellman Holmström. Format: epub, pdf, mobi,
fb2, doc, ibooks, txt, kindle. Det finns inget bättre än en lycklig och glad katt. Och nästan inget
värre än en olycklig. Ibland krockar våra arters kulturer och vi missförstår våra älsklingars
behov och vilja. Kattens kreativitet är utan.
Ringorm hos katt orsakas oftast av ringormssvamp (dermatofyter), i de allra flesta fall av
Microsporum canis. . mycket sällsynt. Prata med din veterinär om vilken sort av ringorm din
katt/dina katter drabbats av innan du sätter igång en sanering. . Vanligare är dock förändringar
på huvud, hals, rygg, svans och/eller framben.
Ligg på knä på golvet och kläm fast katten mellan knäna, håll i fram- och bakbenen. Bry dig
inte om ifall katten gnäller. Din medhjälpare håller kattens huvud i ett fast grepp med ena
handen samtidigt som han tvingar in en trälinjal i kattens mun. Släpp ner tabletten längs
linjalen och massera sedan kattens.
12 dec 2016 . 50 fascinerande fakta om din katt som du inte visste om!
Samma sak med vattenskålar, vissa vill ha ett högt glas som de kan sticka ner huvudet i medan
andra vill ha en stor skål. De olika materialen känns olika under tungan och doftar olika.
Plastskålar har en tendens att absorbera lukter från mat så de är sällan poppis. Prova er fram
och se vad din katt gillar bäst. Olämplig mat
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