
Stockholmsrestaurangen Jose-
fina är sedan en månad försatt
i blockad av syndikalistiska
Registret och Västerorts LS av
SAC. Ägaren driver även
Rosendals Wärdshus, som finns
med på Hotell- och restaurang-
fackens ”schyssta lista” tack
vare sitt kollektivavtal. 

Men Arbetarens granskning
visar att avtalet kringgås.

Restaurang Josefina drivs av företa-
get Djurgårdsrestauranger AB och
är ett av två bolag med Christer
Stenharg som ägare. Det andra är
Rosendals Wärdshus AB som har
kollektivavtal och finns med på den
så kallade schyssta listan, som
Hotell- och restaurangfacket tagit
fram för att konsumenter ska kunna
välja att besöka ställen som garante-
rar ”sina anställda schysta löner och

anställningsvillkor”. På restaurang-
ens hemsida kan man läsa att ”Vi
som önskar er välkomna är krögare
Christer och Conny Stenharg samt
Rosendals Wärdshus personal!”. 

ENLIGT BOLAGETS årsredovisning för
2007 existerar dock ingen personal
på restaurangen – företaget har
inga anställda och noll kronor i
lönekostnader. I Stockholms stads
restaurangsregister anges endast
styrelseledamöterna Christer och
Conny Stenharg som serveringsan-
svarig personal. En rimlig förkla-
ring skulle enligt Bolagsverket
kunna vara att bolagets ägare hyr in
personal från ett av sina andra före-
tag och redovisar detta som externa
kostnader. I det här fallet är Djur-
gårdsrestauranger AB med restau-
rang Josefina detta andra bolag,
och här fanns 2007 enligt årsredo-

visningen 41 anställda. Josefina har
till skillnad från Rosendals Wärds-
hus inget kollektivavtal och uppgif-
ter från anställda pekar på att per-
sonal flyttas mellan restaurangerna. 

– Vi har flera medlemmar på
Josefina som uppger att de också
har varit och arbetat på Rosendals
Wärdhus, säger Ruben Tastas-
Duque från Västerorts LS av SAC. 

FÖRETRÄDARE FÖR Hotell- och res-
taurangfacket, HRF vill inte uttala
sig specifikt om dessa två bolag
innan de hunnit sätta sig in i frå-
gan, men säger att det inte ska fun-
gera så att ett företag som tecknat
kollektivavtal kan hyra in hela sin
personal från ett annat bolag eller
ett bemanningsföretag.       

– Det är verkligen inte vanligt
heller – som regel har man ju
egen personal, säger en ombuds-

man från HRF till Arbetaren.  
När Arbetaren tar kontakt med

Christer Stenharg avvisar han frå-
gan om att Rosendals Wärdshus
AB har kollektivavtal utan att ha
några anställda. 

– Vad vet du om att vi inte har
några anställda? Det är ju folk som
jobbar på Rosendals Wärdshus,
säger han till Arbetaren.   
Är det så att ni hyr ut personal
från Josefina till Rosendals

Wärdshus för att kunna kriggå
restaurangens kollektivavtal? 

– Absolut inte, och nu sitter jag
i ett möte och har jag inte tid att
prata med dig.  

På frågan om hur många
anställda de i så fall har och hur de
kommer sig att detta inte framgår
av årsredovisningen, svarar han:

– Ingen kommentar!
KRISTINA LINDQUIST 

kristina.lindquist@arbetaren.se 

Den syndikalistiska blockaden
av lyxrestaurangen Josefina
ansätts av aggressiva ordnings-
vakter som hotar fackliga akti-
vister. 

Vaktbolaget har tidigare
kopplats samman med organi-
serad brottslighet. 

Under torsdagen fick blockaden
mot restaurang Josefina på Djur-
gården besök av en grupp unga
män iklädda kampsortsjackor
märkta ”Superior Fighting”.

– De provocerade, knuffades
och kom med hotelser av typen
”passa dig om vi ses senare i kväll”,
säger Anders Knutsson, journalist
från tidningen Syndikalisten.

Sedan korsade kampsportarna
blockadlinjen – för att knäppa på
sig ordningsvaktsbrickor och före-
na sig med Josefinas tjugo man
starka vaktstyrka.

EN ORDNINGSVAKT ska fungera som
en slags ”ställföreträdande polis”.
Finns det poliser på plats står ord-
ningsvakterna under deras befäl.
Deras klädsel är också reglerad –
de får bland annat inte bära några
reklammärken, för kampsports-
klubbar eller annat.

– Polisen verkade inte reagera
alls över att samma personer först
angriper blockaden och sedan blir
ordningsvakter med uppgift att
upprätthålla allmän ordning på
platsen. De kontrollerade inte ens
vilka de var, kommenterar Anders
Knutsson.

Liknande incidenter har inträf-
fat vid andra blockadtillfällen, en

del av dem fångade på film. Ord-
ningsvakter stal bland annat en
megafon. Oidentifierade personer
har också slagit sig igenom block-
adlinjen med våld och anställda på
restaurangen hotats genom SMS.  

VAKTERNA KRING JOSEFINA har stått
under ledning av Nemer Haddad,
vd och ägare till företaget Hori-
zont Security. Haddad har enligt

nättidningen Realtid.se ”av polisen
beskrivits som viktig i den undre
världen” och har bland annat fil-
mats på ”gudfadern” Milan Sevos
bröllop i sällskap med Uppsala-
maffians ”Tjock-Steffe” och Hells
Angels Thomas Möller. 

Horizont Security är känt för
att tillämpa ”militärisk diciplin”
och ”rekrytera bland återvändande
Bosnienveteraner med stridsvana”,

uppger Transportarbetaren. 
Nemer Hadad säger till Arbeta-

ren att han inte är ansvarig för
säkerheten vid Josefina. Han har
dock iakttagits och filmats vid ett
flertal blockader som den som gett
order till vaktstyrkan och kommu-
nicerat med polisen. 

Till Realtid.se har han även
förnekat att han äger eller leder
Horizont Security, men står

enligt Bolagsverket som vd, sty-
relseordförande och ende ägare. 

Christer Stenharg har avstått
från att lämna några kommentarer. 

Enligt chefen på Citys polisdis-
trikt har inga rapporter kommit in
från polisen på plats om att ord-
ningsvakter betett sig olämpligt.  

JON WEMAN

MATTIAS PETTERSSON

inrikes@arbetaren.se

En av kampsportarna (mannen till vänster) deltar i polisinsatsen mot blockaden, med ordningsvaktsbrickan direkt fastsatt på sin kamportsjacka.
Detta trots att ordningsvakters klädsel är reglerad och de bland annat inte får bära reklammärken för till exempel kampsportsklubbar.

Redaktör: Rikard Warlenius, 08-522 456 67, inrikes@arbetaren.se Arbetaren 36/20084 Inrikes

� Djurgårdsrestauranger AB, 
som driver restaurang Josefina, hade
2007 en omsättning på 53 miljoner
och redovisade en vinst på 2,3 miljo-
ner. Bolaget hade 41 anställda och
betalade ut löner på 11,9 miljoner.
Restaurangen har inget kollektiv-
avtal.  

� Rosendals Wärdshus AB hade
2007 en omsättning på 18 miljoner
kronor och redovisade en vinst på
5,4 miljoner. Bolaget hade detta år
inga anställda och noll kronor i löne-
kostnader. Restaurangen har kollek-
tivavtal.  

Källa: Bolagsverket

Josefina och RosendalFakta

Lyxrestaurang skyddas 
av tvivelaktiga väktare
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Avtalsbrott på Josefinas systerkrog
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