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Pusepasserne kommer hjem til deg og passer katten din mens
du er bortreist
Av YLVA SEIFF BERGE
08. juli 2016, kl. 02:00

På besøk: Før Ann Helen Lonbakken (til venstre) reiser på ferie kommer kattepasser Torill Krook (til høyre) for å bli bedre kjent
med katten Nala. Foto: Ylva Seiff Berge
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Slik deler du abonnementet ditt med andre i husstanden!
Nala sniker seg lydløst på myke poter over stuegulvet, mens halen hennes beveger seg urolig fra side til side. Skeptisk snuser hun
på sin nye kattepasser, før hun gir etter og tillater kos. Nå skal familien hennes snart reise bort, men hun slipper å være alene
hjemme.
– Vi pleier å sende katten på kattepensjonat, men i år ville vi prøve ut noe nytt. Derfor bestemte vi oss for å ringe Passpus, sånn at
katten vår kunne være hjemme i kjente omgivelser, mens vi er på ferie. Vi er veldig spente på å prøve det ut, sier Ann Helen
Lonbakken fra Gjerdrum, mens den grå katten ruller seg sammen ved føttene hennes og maler fornøyd.

ALENE HJEMME: Nori er en ti år gammel katt fra Gjerdrum. Nå skal hun være alene hjemme i noen dager mens familien hennes
reiser på ferie. Heldigvis får hun kattepass.

Passer pus på Romerike
For seks år siden åpnet samboerne Gregor Falkner og Amina Hadj-Slimane ﬁrmaet Passpus i Oslo, da de selv ikke ville sende
kattene sine bort mens de var på feire, og ikke fant noen alternativ løsning.
– Ideen kom da vi fant oss i samme situasjon som mange katteeiere. Vi ville dra på ferie, men vi var ikke fornøyd med tilbudet som
fantes. Derfor startet vi vår egen bedrift for kattepass, sier Gregor leder for Passpus.no til Romerikes Blad.
Seks år senere har ﬁrmaet utvidet seg til 20 kattepassere rundt om i landet og er et av de største kattepasser ﬁrmaene i Norge. Nå
har det også utvidet med sine første kattepassere på Romerike.
– Vi har akkurat ansatt våre første kattepassere på Romerike, og etterspørselen er allerede stor. Vi gleder oss til å se hvordan
utviklingen går videre i ﬁrmaet, sier Gregor.

Oppstarter: Gregor Falkner åpnet Passpus.no for seks år siden. Nå kommer de til Romerike.

Bilde-oppdatering
Kattepasserne komme hjem til deg og passer katten din mens du er på ferie, som et alternativ til kattepensjonat og kattehotell.
Lignende bedrifter har det blitt ﬂere og ﬂere av de siste årene.
– Når katteeierne reiser bort besøker vi pusen hver dag for å gi mat, bytte vann, leke og kose med den. Et vanlig besøk varer minst
en halvtime og vi tar også bilder for å oppdatere eieren om hvordan katten har det, sier Gregor.
I sommerferien er det mange som reiser bort, og ikke er sikre på hva de skal gjøre med katten. Mange lar katten være alene
hjemme med tilsyn fra naboen, eller sender katten til kattepensjonat. Uansett hvilken løsning man velger er det viktigste at katten
får tilsyn.

Første jobb: Torill Krook er en av de faste kattepasserne på Romerike.

Katten må ha tilsyn
– Det er det samme om man får noen til å komme hjem for å passe katten eller man sender den på pensjonat. Det viktigste er at
katten får daglig tilsyn, forteller Mina Heggelund fra Lillestrøm Dyreklinikk.
Hun legger vekt på at man som katteeier er lovpålagt til å passe på at katten har tilsyn i hvert fall en gang om dagen mens man er
på feire. I tillegg er det viktig å lese seg opp før man velger kattepensjonat eller andre løsninger.
– Det er mange ﬁne kattepensjonater, kattehoteller og kattepassere som tilbyr kattepass i forskjellige prisklasser. Men det er viktig
å lese seg opp før man velger hvor katten skal være. Det er blant annet viktig at ﬁrmaet er godkjent av mattilsynet, sier Heggelund.
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