
Pubafton 
 

Torsdagskvällen den 9 februari arrangerade SPF Håbo Pub-afton. 

Enligt annonsen var temat säkerhet och skydd såväl i hemmet som på 

gator och torg. Dessutom var en föreläsare engagerad för att tala 

om bank och internet, men denne hade lämnat återbud sent.  

Föreningen bjöd på ett dignande bord med snacks av olika sorter 

samt fanns det vin och öl till försäljning. Sedan ordförande Peje 

hälsat 50-talet medlemmar välkomna presenterades dagens före-

läsare som är en expert på brottsligheten i vår del av världen.  

Han berättade att de mest frekventa vardagsbrotten är inbrott och 

stöld som mest kretsar kring några löst sammansatta grupper av 

brottslingar som beskrevs så-här:  

 ”Pundare”, d.v.s. narkomaner som måste stjäla för att få ihop 

till dagens sil.  

 De ca 2000 kriminella som lever av brott och är baserade i 

västra delen av Storstockholm.  

 Slutligen ligor från Baltstaterna, Vitryssland och andra 

öststater.  

”Pundarna” opererar ofta helt irrationellt 

och tar vad de kommer över, medan de 

övriga oftast är ”duktiga” tjuvar som har 

god näsa för att finna lämpliga byten som, 

guld, smycken och kontanter. Ingen av de 

nämnda brottslingarna är särskilt vålds-

benägna.  

Skyddet är att huset skall se bebott ut. De flesta tjuvar vill inte bli 

sedda och undviker bostäder där folk finns hemma. Oftast sker in-

brott i villor under dagtid, och det är viktigt att hålla ögonen öppna 

efter främmande personer och bilar. Larm uppkopplat mot central 

kan vara bra. 



Äldre personer är enligt statistiken inte särskilt drabbade av brott 

men det finns personer och ligor som specialiserat sig på gamlingar. 

Kreativiteten för att lura folk är enorm, och vi fick rådet att tänka 

såhär: Är erbjudandet alltför bra för att vara sant – Så är det 

säkert inte sant. Det gäller även för oss äldre att vara försiktiga. 

Stoppa undan pengarna ordentligt efter besök på banken eller vid 

bankomaten! 

Så blev det en ganska givande 

diskussion om brott och straff 

där experten hävdade sin per-

sonliga uppfattning att straffen 

för just vardagsbrott är alltför 

korta. Med detta slutade före-

läsningen och föreläsaren av-

tackades med applåder. 

Därefter blev det frågesport eller hjärngymnastik där deltagarna 

bildade lag som skulle svara på 20 frågor sammansatta av Göthe 

Eriksson. Större delen av frågorna klarade de flesta av, men det 

visade sig att deltagarna inte riktigt var uppdaterade när det gällde 

svenska författare. Studiecirkeln i litteratur kommer säkert att 

utökas betydligt nästa säsong. 

Därmed var pub-kvällen slut och deltagarna hade endast att gå ut i 

den kalla vinternatten och beundra stjärnhimlen med Venus klart 

lysande i väster. 

Sverker Jonasson 

 


