
NYÅRS PRESENT 2 TILL NATIONEN SVERIGES ALLA GODA 

MEDMÄNNISKOR    

VI BEHÖVER INGET VACCIN 

Världens stater kände till Covid19 redan 2017 

 

Learn How COVID-19 Controllers Took Over The World In 2020 

 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?  

 

Coronakommissionen granskas av oberoende utredare – Flera brister 

 

Välkommen till det SUPER KORRUPTA SVERIGE 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, 
Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION 
VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA 
VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges 
landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla 
landsting/regioner, får del av denna skrivelse 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och 
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär 
dagboksblad med vändande e-post 
 

2020-12-29 
 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?  

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av 
Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt 
pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning. 
https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html 

 
Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen 
Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet 
 
Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 
Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, 
SVT/SR/TV4 och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att 
tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 
Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett nationen 

Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och 

nationen Sveriges medborgare 

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html


DET STÖRSTA BEDRÄGERIGET I NATIONEN SVERIGES HISTORIA. CORONA 

BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE 
 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

 
Publicerat 2020-12-29 

Coronakommissionen granskas av oberoende utredare – Flera brister 

https://newsvoice.se/2020/12/coronakommissionens-oberoende-utredare-granskar/ 

 

 
Publicerat 2020-12-29 

Se och lyssna på Uffe B & Uffe B & Ole D, 

om bl.a. Sverige av idag och vår tid är nu! 

 

Om bl.a. Vaccinet som är ett BIOVAPEN mot mänskligheten/Corona 

bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgar 

 

Uffe Bejerstrand, Ulf Bittner och Ole Dammegård delger om både det ena och det 
andra, ca 98 minuter, som förmodligen går till historien, sprid vidare i alla dina 
nätverk. Finns här, du väljer vilket länk som passar dig 
https://www.facebook.com/ulf.bejerstrand/videos/10157992571404542 
 

https://www.youtube.com/watch?v=57pTRvO6B4s&feature=youtu.be 
 
 

 
Måste ses video, sprid vidare, publicerad 2020-12-28 

Plandemic creator Mikki Willis lays out vision for global human 

awakening and freedom 

https://www.brighteon.com/3a404d92-1006-408f-acd5-15e2c8f6ee98 
 
 

 

Ty Bollinger and Mike Adams rip apart the global covid-19 vaccine 

conspiracy 

https://www.brighteon.com/3725e604-8d96-4f20-af18-7d628f9022c7 

 
 

 
Massutskick från Solveig Silverin, citat 

Viktig information 

 

Från: Solveig Silverin [mailto:solveigsilverin@hotmail.com]  
Skickat: den 29 december 2020 12:07 
Till: Solveig Silverin 
Ämne: Viktig information 

 

https://newsvoice.se/2020/12/coronakommissionens-oberoende-utredare-granskar/
https://www.facebook.com/ulf.bejerstrand/videos/10157992571404542
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Detta är viktigt information som berör alla. Alla länkar är säkra 

källor till 100 %.  

(Har ni frågor eller att länkarna inte fungerar kontakta mig) 
 
Angående den förslagna nya pandemilagen finns det skäl att ha fakta på bordet. Man 
har funnit på världsbanken sida https://web.archive.org/.../WLD/nomen/h5/product/300215 

 
Att man sålt testkits för covid19 redan 2017.  
Man förnekar att detta är sant, men om man först klickat på ett land och sedan på 
Covid-19 medical supplies list 2nd längst ner på sidan, så som kommer man till 
WHO:s dokument som visar att WHO redan 2017 klassificerade testkits och 
skyddsutrustning mm. 
https://wits.worldbank.org/.../ALL/nomen/h5/product/300215 

 
Detta betyder att Covid19 redan var känt i världens alla länder 2017 och Sverige 
borde ha varit rustade med skyddsutrustning mm. Trots att världens stater visste 

detta lyckades man att få det att se ut som en överraskning. Det borde också ha 
funnits färdigt vaccin. 
 
Jag har granskat innehållet i vaccin från säkra källor, företag som säljer 

produkterna och vetenskapliga studier. Man använder sig av en ny teknik som skall 
nyttjas inom cancermedicinen och nu inom influensavacciner. 
 
Man använder lipidnanopartiklar som man fäster mRNA eller RNA eller vad 
som helst, som man vill föra in i kroppen via injektion. Man kallar det riktad 
medicinering för att ex döda tumörer, eller väcka immunförsvaret att reagera på ett 
visst virus. Så långt är allt väl.  
 
Men eftersom det finns intresse att digitalisera oss människor, vi skall kopplas 
ihop trådlöst med varandra och med alla prylar enligt World Economic Forum 

https://www.weforum.org/.../the-world-is-about-to-become.../ vilket även en Lundaforskare bekräftar. 
 

Detta låter inte klokt, men med vaccin kan man skicka in 

mikroantenner som  via biocorona nanopartiklar kan inplanteras i 

hjärnan.  

Om dessa Biocorona nanopartiklar kan man läsa i denna utredning under 4.2.3 : 

 "Om nanopartiklar Statens offentliga utredning SOU 2013:70 http://www.regeringen.se/.../saker-

utveckling---nationell... 
 
 
Här är en länk till denna nya medicinska teknik som publicerades hösten 2019, 
men redan 2013 visste man alltså mycket om nanopartiklar, som i detta fall 
gäller artificiella nanopartilkar.  
 
Det finns en hel del studier att hitta som referenser och i andra vetenskapliga studier 
på PubMed   
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31570898/ 

 
Mvh 
Solveig Silverin    Slut citat. 

https://web.archive.org/web/20200905210427if_/https:/wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215
https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/SWE/year/2017/tradeflow/Imports/partner/ALL/nomen/h5/product/300215?fbclid=IwAR01qo1tP0fsqF8EZfpxYnAnrpjOMqeh1ZN03wodhpjHWaxSw5V3RGqHpPY
https://www.weforum.org/agenda/2018/01/the-world-is-about-to-become-even-more-interconnected-here-s-how/?fbclid=IwAR3xrVPwmdXOpXWjpsl-36gxMAtposTg6MIASDyUMv5uQBzyMOQ5eOutjB8
http://www.regeringen.se/contentassets/9b5e3cd243354810a54fb230576bf7fb/saker-utveckling---nationell-handlingsplan-for-saker-anvandning-och-hantering-av-nanomaterial-sou-201370?fbclid=IwAR0mUI_O-LwTf8hlpVWQN-r1x4Xzt4MEnfyoZzVP2XukRxP0YRWmHYSfqqk
http://www.regeringen.se/contentassets/9b5e3cd243354810a54fb230576bf7fb/saker-utveckling---nationell-handlingsplan-for-saker-anvandning-och-hantering-av-nanomaterial-sou-201370?fbclid=IwAR0mUI_O-LwTf8hlpVWQN-r1x4Xzt4MEnfyoZzVP2XukRxP0YRWmHYSfqqk
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31570898/?fbclid=IwAR2DeSCr7HfBA4on5xnX_QMviz4IAkiiUM_Pjb1NdhqtWe_WrjPotWLxVlU


Du kan också läsa här 

Världens stater kände till Covid19 redan 2017 

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/12/29/varldens-stater-kande-till-covid19-redan-2017/ 

 
 
 

PCR-tester används bedrägligt och olagligt för att upphäva medborgerliga friheter 
och så oenighet 

High-cycle PCR tests do not properly diagnose covid-19, were 

weaponized to terrorize nations and deprive personal liberties 

https://www.naturalnews.com/2020-12-28-high-cycle-pcr-tests-weaponized-to-terrorize-nations.html 

 
 

 
 
https://nationalfile.com/what-new-study-of-10-million-chinese-finds-asymptomatic-covid-spread-never-existed/ 

 

 
AVSLÖJAR: Googlechefen Anna Wikland är rådgivare åt Stockholms 

finansborgarråd Anna König Jerlmyr – som vill kväva 

yttrandefriheten 

https://katerinamagasin.se/avslojar-googlechefen-anna-wikland-ar-radgivare-at-stockholms-finansborgarrad-anna-
konig-jerlmyr-som-vill-kvava-yttrandefriheten/ 

 
 

Learn How COVID-19 Controllers Took Over The World In 2020 

https://banned.video/watch?id=5fe7a6cc2929071495588954 

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott 

mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ska avsättas 

med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR 

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla 
politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR! 
 
DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER 
SKATTEMILJARDERNA  
 

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2020/12/29/varldens-stater-kande-till-covid19-redan-2017/
https://www.naturalnews.com/2020-12-28-high-cycle-pcr-tests-weaponized-to-terrorize-nations.html
https://nationalfile.com/what-new-study-of-10-million-chinese-finds-asymptomatic-covid-spread-never-existed/
https://katerinamagasin.se/avslojar-googlechefen-anna-wikland-ar-radgivare-at-stockholms-finansborgarrad-anna-konig-jerlmyr-som-vill-kvava-yttrandefriheten/
https://katerinamagasin.se/avslojar-googlechefen-anna-wikland-ar-radgivare-at-stockholms-finansborgarrad-anna-konig-jerlmyr-som-vill-kvava-yttrandefriheten/
https://banned.video/watch?id=5fe7a6cc2929071495588954


ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER 
INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR 
 
UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN 
PERSONLIGT ANSVAR 
 
SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE,  
 
TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 
2018 

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt 

personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår 

från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och 
FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA 

AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS 

INFÖR DOMSTOL 

 
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT 
ANSVAR ska förpassas till soptippen. 
Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL 
säkerställs. 
 

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA 
BEDRÄGERIET/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, 
FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH 
RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kom särskilt ihåg 
GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN 
Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten 
och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I 

SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,  

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT 
ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM 
LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET 
TILLKOM? 

 



 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET 

 
DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH 
RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, 
SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH  
DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH 
KOMMUNER 
 
Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES 
MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA 
DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen  

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

 

Syltryggarnas paradis     

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt 
många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära 
och kära. 
  

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, 

rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du 

kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream  
media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det 
tills motsatsen är bevisad 

  
Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, 
jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa 
jag värnar framför allt annat. 
 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 
 
Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
SVERIGE GRANSKAS 
https://soundcloud.com/ulf-bittner  
Sweden 
e-post voulf56@gmail.com   
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56 
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