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Ämne: TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE "V" D T 197 DELGIVNING OM MEDDELAT 
ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA 
 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 197 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT 

MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA 

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 

eller maila dem ringp1@sr.se, skicka massutskicket till SR P1 

mailto:ringp1@sr.se


Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och 

ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i 

Sveriges riksdag.  

Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär 

dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till voulf56@gmail.com  

registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se 
 
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se  
 
 
 
 
 

LYSSNA PÅ DET INSPELADE SAMTALET MED SVERIGES 

REGIONER OCH KOMMUNER OCH DÄR ANSTÄLLDE EMMA 

SPAK, klicka på bifogade mp3 filen Emma Spak 
Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef 

Emma Spak, emma.spak@skr.se , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i 

inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment 

 

Emma Spak 

mailto:voulf56@gmail.com
mailto:registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se
mailto:Forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
mailto:emma.spak@skr.se


https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55

520.html 

 

 

 

 
 

”VACCINERNA” ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM SKADAR OCH 

DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 
Korthuset faller samman totalt, GLOBALT MEDICINSKT TYRANNI, BROTT MOT 
MÄNSKLIGHETEN och det värsta bedrägeriet i Sveriges historia och uppenbart är 
att detta medicinska experiment skadar och dödar nationen Sveriges medborgare 
 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES REGIONER OCH 

KOMMUNER(SKR) SANNINGEN OM ”VACCINERNA”,  

som bevisligen är sk läkemedelsexperiment / genetiskt experiment, SKR som 

uppenbart bedriver skattefinansierad verksamhet och har öppna svängdörrar in till 

Sveriges regering.  ”VACCINERNA” som bevisligen skadar och dödar generellt och 

systematiskt mänskligheten och nationen Sverige medborgare. 

Sveriges Kommuner och Regioner har en ”expert” anställd, sektionschef 

Emma Spak, emma.spak@skr.se , 08-452 74 73, och denne ”expert” delger i 

inspelat samtal av 2021-09-10 att ”vaccinerna” inte är ett läkemedelsexperiment 

 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD 

LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE  

- ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT 

GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM 

BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN? 

 

 

På grund av detta undanhållande kan ingen av nationen Sveriges medborgare 

avge INFORMERAT SAMTYCKE, och detta strider bevisligen mot svensk 

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html
https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/effektivtvaccinationsarbeteiallaregioner.55520.html
mailto:emma.spak@skr.se


grundlag Regeringsformen och bl.a. Patientlag, Helsingfors deklarationen och 

Nürnberg konventionen. 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa 

internetmedia fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och 

Sveriges alla Regioner/fd landsting? 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av 

fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges riksdags alla 

riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning 

registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns 

offentligt publicerad här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-

riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-

02/ 

 

 

 

Publicerat 2021-09-10 SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

Two Republican Senators Call for Fauci’s Arrest After FOIA 

Docs Prove He Engineered and Released Covid-19 

https://banthis.tv/watch?id=613a97836a667e17f16deb46 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR 

”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som 

styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa 

”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen 

Sveriges 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 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
https://banthis.tv/watch?id=613a97836a667e17f16deb46


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 till voulf56@gmail.com    

 

2021-09-11 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” skadar och 

dödar mänskligheten och dessutom är det värsta bedrägeriet i mänsklighetens 

historia därtill BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och att detta är styrkt utifrån 

FAKTA som ska betraktas som erkända sakförhållanden och BEVIS, tills 

motsatsen är bevisad av Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, dock 

senast 2021-09-09, du läser mer om det i dagens massutskick, annars är dessa 

FAKTA legala erkända sakförhållanden och BEVIS av Sveriges riksdags alla 

riksdagsledamöter, och kommer vara underlag och bevis i framtida 

förmodligen kommande rannsakan inför domstol. Läs mer i den delen om 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och 

talmannen/talmännen 2021-09-02 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-

riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-

02/ 

 

 

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT 

ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!  

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om 

medicinska experiment utan samtycke.  

COVID-19 "vacciner" är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.  

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i 

alla dina nätverk med denna länk 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-regering-och-deras-

medlopare-del-197/ 

 

 

mailto:voulf56@gmail.com
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-02/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-197/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/11/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-197/


Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom 

Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni 

alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som 

utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges 

medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!  

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges 

medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa 

myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!  

”VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar 

mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och 

systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du 

och dina anställda har att förhålla sig till. 

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och 

deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda 

tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart 

beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av 

alternativ/internetmedia 

 

Ytterligare mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt 

intresse 

Du kan också läsa nedanstående om Sveriges Kommuner och Regioner och 

Sveriges alla Regioner/fd landsting, och lyssna på det inspelade samtalet med Emma 

Spak, genom att klicka på denna länk 

Sverige Granskas 

Använd denna länk när Du sprid vidare i alla dina nätverk  

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/ 

 

 

VARFÖR UNDANHÅLLER SKR & SVERIGES ALLA REGIONER/FD 

LANDSTING NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE  

- ATT DESSA ÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA I ETT GIGANTISKT 

GLOBALT KRIMINELLT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM 

BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN? 

 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa 

internetmedia fullständig granskning av Sveriges Kommuner och Regioner och 

Sveriges alla Regioner/fd landsting? 

https://www.frihetsverige.se/sverige-granskas/


 

Varför säkerställer inte SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av 

fria/alternativa internetmedia fullständig granskning av Sveriges riksdags alla 

riksdagsledamöter? Se i den delen vad som är allmänt känt och i laga ordning 

registrerat av registrator, se bifogade Word filen DELGIVNING…. Som också finns 

offentligt publicerad här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/02/delgivning-till-sveriges-

riksdags-alla-folkvalda-riksdagsledamoter-och-talmannentalmannen-2021-09-

02/ 

 

 

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE FILEN TILL…… 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, 

VÄNLIGEN ANGE KÄLLAN;  

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner 

 
Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 

 Ulf Bittner 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 

SVERIGE GRANSKAS 

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas 

Sweden 

e-post voulf56@gmail.com   

e-post eueeshealthcare@gmail.com  

e-post voulf5610@gmail.com  

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 

SKYPE nr voulf56 
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