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FÖR DIG SOM ÄLSKAR NÄR DET VÄXER OCH BLOMMAR

Midsommartid!

* Se plantagen.se för avvikande öppettider. 
Erbjudandet gäller t.o.m 23/6 så långt lagret räcker

ÖPPETTIDER:* 
VARDAGAR 9-21 
LÖRDAG – SÖNDAG 9-19
MIDSOMMARAFTON 9-15
MIDSOMMARDAGEN 11-17

Ladda ner vår 
mobilapp här

SMÅBLOMMIG MARGERIT Förgyll midsommarhelgen med fina småblommiga 
margeriter. (29,90/st)

HORTENSIA 9990

Stora fina exemplar. Låg buske med brett växtsätt och frodiga, mörkgröna blad. Stora, 
halvklotformade blomsamlingar i olika färger. (Ord. pris 129,–)

MIDSOMMARAMPEL 
Praktfull, svenskodlad ampel  
med lobelia och margerit. 
(Ord. pris 159,–)

STORA FINA SVENSKODLAD 
SOMMARBLOMMOR
välj bland snöflinga, hänglobelia, hängpe 
argon och husarknapp. 
(Ord. pris 59,90)
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TROMSÖ  2995…
Möbelgrupp i vitmålad acacia bestående 
av 1 bord 2 stolar och 1 soffa. Mått Bord: 
150x90x74 cm Stol: 63x64,5x87 cm 
Soffa: 155x64,5x87 cm. 
(Ord. pris 3995,–)

PAVILJONG GOTHENBURG  
Paviljong i aluminium med tak i polyester. 
Inkl väggar och myggnät. 
Mått 300x300x278 cm. 
(Ord. pris 3995,–)

På Midsommardagen den 
22/6 är det kundklubbsdag 
hos Plantagen. Massor av 
kanonerbjudanden, t.ex 
40% på alla uteväxter för våra 
medlemmar. Är du inte medlem, 
Sms:a PLANTAGEN + e-post till 72320

Se 
priset!
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Ingen förundersökning kommer att inledas mot SvD för avslöjandet om att 
det svenska försvaret inte kunde gå upp och  möta det ryska flyget som 
i påskas övade på svenska mål. FOTO: YVONNE ÅSELL

SvD:s avslöjande  
var inget brott

I och med sitt beslut går justitie
kanslern Anna Skarhed emot 
 försvarsmakten som anmält bland 
annat SvD:s artiklar till Säkerhets
polisen. Det gäller uppgifterna om 
den ryska bombövningen på lång
fredagen den 20 mars och den 
ryska signalspaningsflygningen 
den 20 april. 

Enligt Försvarsmaktens polis
anmälan till Säpo fanns det upp
gifter ”av viss bestämdhet” i artik
larna. Dessa skulle enligt polis
anmälan ha skadat rikets säkerhet 
och utgjort ”icke obetydligt men”. 
Men detta underkänns nu av JK. 
Uppgifterna ”kan enligt justitie
kanslerns bedömning inte inne
fatta något för rikets säkerhet 
verkligt betydelsefullt”. Därför slår 
JK fast att ingen förundersökning 
ska inledas mot SvD. 

– Det var det enda rimliga 
 beslutet. Det känns skönt att JK 
snabbt kom fram till det, säger 
SvD:s chefredaktör Lena K Samu
elsson. 

JK slår också fast att om någon 
meddelat uppgifter som publicerats 
av SvD så omfattas dessa av grund
lagens meddelarfrihet. Detta efter
som inga kvalificerat hemliga upp
gifter publicerats. Inte heller finns 
något i Försvarsmaktens  anmälan 
som visar att hemliga några hand
lingar lämnats ut till SvD. 

”Utredningen ger inte stöd för 
antagandet att någon allmän 
handling oriktigt har lämnats ut, 
eller att något annat brott har 
 förekommit som kan medföra att 

meddelarfriheten genombryts”, 
skriver JK. 

Därför beslutar JK också att 
ingen förundersökning ska inledas 
mot personer som eventuellt kan 
ha meddelat uppgifter. 

Däremot kan uppgifter som publi
cerats på olika bloggar bli föremål 
för fortsatt utredning.  Orsaken är 
att dessa bloggar inte omfattas av 
grundlagarna. JK sänder tillbaka 
hanteringen av dessa bloggar till 
Åklagarkammaren för säkerhets
mål. 

– Eftersom vi visste att vi gjort 
rätt hela tiden kan jag inte säga att 
jag är förvånad, men det är klart 
att det är skönt att vi kan lägga det 
här ärendet åt sidan, säger SvD:s 
redaktionschef Ola Billger. 

Även Nils Funcke, journalist 
och expert på yttrande och tryck
frihetsfrågor, tycker att utgången 
var given. 

– Det var väntat. Det här är upp
gifter som måste vara möjliga att 
diskutera bland allmänheten. Det 
är inte av den digniteten att det 
blottställer det svenska försvaret, 
säger han och fortsätter: 

– Att svenskt flyg inte gick upp 
var något som var bekant för egent
ligen varenda främmande stats
makt. De enda som inte visste  något 
var svenska folket. Jag tycker att 
i det här fallet så har meddelar
skyddet och meddelarfriheten helt 
korrekt dragit det längsta strået.

MIKAELA ÅKERMAN
08-13 55 72, mikaela.akerman@svd.se

Justitiekanslern har beslutat att inte inleda en 
förundersökning om tryckfrihetsbrott med 
 anledning av SvD:s avslöjande om de ryska flyg-
övningarna i påskas.

Läs JK:s beslut 
på webben  

”En beaktansvärd del av upp
gifterna i de tidningsartiklar som 
är aktuella omfattas enligt För
svarsmaktens egen bedömning 
inte av sekretess.” 

Läs hela JK:s beslut om att inte 
starta en förundersökning samt 
de aktuella artiklarna som publi
cerades den 21 och 24 april på. 
svd.se

SvD.SE NYHETER `

Nya perspektiv. 
Dygnet runt. 1.SE
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