
BEVIS DELGIVNING skickat till SVERIGES RIKSDAGS alla 

riksdagsledamöter massutskick av 2021 10 16 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:06 

Till: 'ebba.busch@riksdagen.se' <ebba.busch@riksdagen.se>; 'andreas.carlson@riksdagen.se' 

<andreas.carlson@riksdagen.se>; 'camilla.brodin@riksdagen.se' <camilla.brodin@riksdagen.se>; 

'peter.kullgren@riksdagen.se' <peter.kullgren@riksdagen.se>; 'lars.adaktusson@riksdagen.se' 

<lars.adaktusson@riksdagen.se>; 'michael.anefur@riksdagen.se' <michael.anefur@riksdagen.se>; 

'acko.ankarberg.johansson@riksdagen.se' <acko.ankarberg.johansson@riksdagen.se>; 

'camilla.brodin@riksdagen.se' <camilla.brodin@riksdagen.se>; 'gudrun.brunegard@riksdagen.se' 

<gudrun.brunegard@riksdagen.se>; 'christian.carlsson@riksdagen.se' 

<christian.carlsson@riksdagen.se>; 'sofia.damm@riksdagen.se' <sofia.damm@riksdagen.se>; 

'hans.eklind@riksdagen.se' <hans.eklind@riksdagen.se>; 'jakob.forssmed@riksdagen.se' 

<jakob.forssmed@riksdagen.se>; 'hampus.hagman@riksdagen.se' <hampus.hagman@riksdagen.se>; 

'robert.halef@riksdagen.se' <robert.halef@riksdagen.se>; 'magnus.jacobsson@riksdagen.se' 

<magnus.jacobsson@riksdagen.se>; 'ingemar.kihlstrom@riksdagen.se' 

<ingemar.kihlstrom@riksdagen.se>; 'magnus.oscarsson@riksdagen.se' 

<magnus.oscarsson@riksdagen.se>; 'mikael.oscarsson@riksdagen.se' 

<mikael.oscarsson@riksdagen.se>; 'kjell-arne.ottosson@riksdagen.se' <kjell-

arne.ottosson@riksdagen.se>; 'tuve.skanberg@riksdagen.se' <tuve.skanberg@riksdagen.se>; 

'pia.steensland@riksdagen.se' <pia.steensland@riksdagen.se>; 'larry.soder@riksdagen.se' 

<larry.soder@riksdagen.se>; 'roland.utbult@riksdagen.se' <roland.utbult@riksdagen.se>; 

'per.bolund@riksdagen.se' <per.bolund@riksdagen.se>; 'nicklas.attefjord@riksdagen.se' 

<nicklas.attefjord@riksdagen.se>; 'marta.stenevi@riksdagen.se' <marta.stenevi@riksdagen.se>; 

'leila.ali.elmi@riksdagen.se' <leila.ali.elmi@riksdagen.se>; 'mats.berglund@riksdagen.se' 

<mats.berglund@riksdagen.se>; 'elisabeth.falkhaven@riksdagen.se' 

<elisabeth.falkhaven@riksdagen.se>; 'margareta.fransson@riksdagen.se' 

<margareta.fransson@riksdagen.se>; 'maria.gardfjell@riksdagen.se' <maria.gardfjell@riksdagen.se>; 

'axel.hallberg@riksdagen.se' <axel.hallberg@riksdagen.se>; 'camilla.hansen@riksdagen.se' 

<camilla.hansen@riksdagen.se>; 'annika.hirvonen@riksdagen.se' <annika.hirvonen@riksdagen.se>; 

'emma.hult@riksdagen.se' <emma.hult@riksdagen.se>; 'rasmus.ling@riksdagen.se' 

<rasmus.ling@riksdagen.se>; 'amanda.palmstierna@riksdagen.se' 

<amanda.palmstierna@riksdagen.se>; 'anna.sibinska@riksdagen.se' <anna.sibinska@riksdagen.se>; 

'karolina.skog@riksdagen.se' <karolina.skog@riksdagen.se>; 'pernilla.stalhammar@riksdagen.se' 

<pernilla.stalhammar@riksdagen.se>; 'lorentz.tovatt@riksdagen.se' <lorentz.tovatt@riksdagen.se>; 

'nooshi.dadgostar@riksdagen.se' <nooshi.dadgostar@riksdagen.se>; 'maj.karlsson@riksdagen.se' 

<maj.karlsson@riksdagen.se>; 'aron.etzler@riksdagen.se' <aron.etzler@riksdagen.se>; 

'ulla.andersson@riksdagen.se' <ulla.andersson@riksdagen.se>; 'lorena.delgado@riksdagen.se' 

<lorena.delgado@riksdagen.se>; 'ali.esbati@riksdagen.se' <ali.esbati@riksdagen.se>; 

'ida.gabrielsson@riksdagen.se' <ida.gabrielsson@riksdagen.se>; 'hanna.gunnarsson@riksdagen.se' 

<hanna.gunnarsson@riksdagen.se>; 'tony.haddou@riksdagen.se' <tony.haddou@riksdagen.se>; 

'jens.holm@riksdagen.se' <jens.holm@riksdagen.se>; 'christina.hoj.larsen@riksdagen.se' 

<christina.hoj.larsen@riksdagen.se>; 'momodou-malcolm.jallow@riksdagen.se' <momodou-

malcolm.jallow@riksdagen.se>; 'lotta.johnsson.fornarve@riksdagen.se' 

<lotta.johnsson.fornarve@riksdagen.se>; 'birger.lahti@riksdagen.se' <birger.lahti@riksdagen.se>; 

'gudrun.nordborg@riksdagen.se' <gudrun.nordborg@riksdagen.se>; 'yasmine.posio@riksdagen.se' 

<yasmine.posio@riksdagen.se>; 'daniel.riazat@riksdagen.se' <daniel.riazat@riksdagen.se>; 



'karin.ragsjo@riksdagen.se' <karin.ragsjo@riksdagen.se>; 'elin.segerlind@riksdagen.se' 

<elin.segerlind@riksdagen.se>; 'hakan.svenneling@riksdagen.se' <hakan.svenneling@riksdagen.se>; 

'mia.sydow.molleby@riksdagen.se' <mia.sydow.molleby@riksdagen.se>; 

'ilona.waldau@riksdagen.se' <ilona.waldau@riksdagen.se>; 'jon.thorbjornson@riksdagen.se' 

<jon.thorbjornson@riksdagen.se>; 'jessica.thunander@riksdagen.se' 

<jessica.thunander@riksdagen.se>; 'vasiliki.tsouplaki@riksdagen.se' 

<vasiliki.tsouplaki@riksdagen.se>; 'ciczie.weidby@riksdagen.se' <ciczie.weidby@riksdagen.se>; 

'linda.snecker@riksdagen.se' <linda.snecker@riksdagen.se>; 'jessica.wetterling@riksdagen.se' 

<jessica.wetterling@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:12 

Till: 'nyamko.sabuni@riksdagen.se' <nyamko.sabuni@riksdagen.se>; 'johan.pehrson@riksdagen.se' 

<johan.pehrson@riksdagen.se>; 'tina.acketoft@riksdagen.se' <tina.acketoft@riksdagen.se>; 

'juno.blom@riksdagen.se' <juno.blom@riksdagen.se>; 'gulan.avci@riksdagen.se' 

<gulan.avci@riksdagen.se>; 'malin.danielsson@riksdagen.se' <malin.danielsson@riksdagen.se>; 

'bengt.eliasson@riksdagen.se' <bengt.eliasson@riksdagen.se>; 'joar.forssell@riksdagen.se' 

<joar.forssell@riksdagen.se>; 'helena.gellerman@riksdagen.se' <helena.gellerman@riksdagen.se>; 

'roger.haddad@riksdagen.se' <roger.haddad@riksdagen.se>; 'robert.hannah@riksdagen.se' 

<robert.hannah@riksdagen.se>; 'nina.lundstrom@riksdagen.se' <nina.lundstrom@riksdagen.se>; 

'fredrik.malm@riksdagen.se' <fredrik.malm@riksdagen.se>; 'maria.nilsson@riksdagen.se' 

<maria.nilsson@riksdagen.se>; 'lina.nordquist@riksdagen.se' <lina.nordquist@riksdagen.se>; 

'christer.nylander@riksdagen.se' <christer.nylander@riksdagen.se>; 'jakob.olofsgard@riksdagen.se' 

<jakob.olofsgard@riksdagen.se>; 'johan.pehrson@riksdagen.se' <johan.pehrson@riksdagen.se>; 

'mats.persson@riksdagen.se' <mats.persson@riksdagen.se>; 'arman.teimouri@riksdagen.se' 



<arman.teimouri@riksdagen.se>; 'barbro.westerholm@riksdagen.se' 

<barbro.westerholm@riksdagen.se>; 'allan.widman@riksdagen.se' <allan.widman@riksdagen.se>; 

'jimmie.akesson@riksdagen.se' <jimmie.akesson@riksdagen.se>; 'mattias.karlsson@riksdagen.se' 

<mattias.karlsson@riksdagen.se>; 'henrik.vinge@riksdagen.se' <henrik.vinge@riksdagen.se>; 

'richard.jomshof@riksdagen.se' <richard.jomshof@riksdagen.se>; 'jonas.p.andersson@riksdagen.se' 

<jonas.p.andersson@riksdagen.se>; 'jonas.m.andersson@riksdagen.se' 

<jonas.m.andersson@riksdagen.se>; 'tobias.andersson@riksdagen.se' 

<tobias.andersson@riksdagen.se>; 'clara.aranda@riksdagen.se' <clara.aranda@riksdagen.se>; 

'lars.andersson@riksdagen.se' <lars.andersson@riksdagen.se>; 'ludvig.aspling@riksdagen.se' 

<ludvig.aspling@riksdagen.se>; 'angelika.bengtsson@riksdagen.se' 

<angelika.bengtsson@riksdagen.se>; 'bo.broman@riksdagen.se' <bo.broman@riksdagen.se>; 

'mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se' <mattias.backstrom.johansson@riksdagen.se>; 

'alexander.christiansson@riksdagen.se' <alexander.christiansson@riksdagen.se>; 

'dennis.dioukarev@riksdagen.se' <dennis.dioukarev@riksdagen.se>; 'staffan.eklof@riksdagen.se' 

<staffan.eklof@riksdagen.se>; 'aron.emilsson@riksdagen.se' <aron.emilsson@riksdagen.se>; 

'matheus.enholm@riksdagen.se' <matheus.enholm@riksdagen.se>; 

'yasmine.eriksson@riksdagen.se' <yasmine.eriksson@riksdagen.se>; 

'mikael.eskilandersson@riksdagen.se' <mikael.eskilandersson@riksdagen.se>; 

'runar.filper@riksdagen.se' <runar.filper@riksdagen.se>; 'josef.fransson@riksdagen.se' 

<josef.fransson@riksdagen.se>; 'ann-christine.utterstedt@riksdagen.se' <ann-

christine.utterstedt@riksdagen.se>; 'jorgen.grubb@riksdagen.se' <jorgen.grubb@riksdagen.se>; 

'roger.hedlund@riksdagen.se' <roger.hedlund@riksdagen.se>; 'ebba.hermansson@riksdagen.se' 

<ebba.hermansson@riksdagen.se>; 'patrik.jonsson@riksdagen.se' <patrik.jonsson@riksdagen.se>; 

'martin.kinnunen@riksdagen.se' <martin.kinnunen@riksdagen.se>; 'julia.kronlid@riksdagen.se' 

<julia.kronlid@riksdagen.se>; 'fredrik.lindahl@riksdagen.se' <fredrik.lindahl@riksdagen.se>; 

'linda.lindberg@riksdagen.se' <linda.lindberg@riksdagen.se>; 'angelica.lundberg@riksdagen.se' 

<angelica.lundberg@riksdagen.se>; 'david.lang@riksdagen.se' <david.lang@riksdagen.se>; 

'adam.marttinen@riksdagen.se' <adam.marttinen@riksdagen.se>; 'thomas.morell@riksdagen.se' 

<thomas.morell@riksdagen.se>; 'mats.nordberg@riksdagen.se' <mats.nordberg@riksdagen.se>; 

'caroline.nordengrip@riksdagen.se' <caroline.nordengrip@riksdagen.se>; 

'katja.nyberg@riksdagen.se' <katja.nyberg@riksdagen.se>; 'anne.oskarsson@riksdagen.se' 

<anne.oskarsson@riksdagen.se>; 'eric.palmqvist@riksdagen.se' <eric.palmqvist@riksdagen.se>; 

'david.perez@riksdagen.se' <david.perez@riksdagen.se>; 'magnus.persson@riksdagen.se' 

<magnus.persson@riksdagen.se>; 'stefan.plath@riksdagen.se' <stefan.plath@riksdagen.se>; 

'charlotte.quensel@riksdagen.se' <charlotte.quensel@riksdagen.se>; 'per.ramhorn@riksdagen.se' 

<per.ramhorn@riksdagen.se>; 'patrick.reslow@riksdagen.se' <patrick.reslow@riksdagen.se>; 

'roger.richthoff@riksdagen.se' <roger.richthoff@riksdagen.se>; 'michael.rubbestad@riksdagen.se' 

<michael.rubbestad@riksdagen.se>; 'oscar.sjostedt@riksdagen.se' <oscar.sjostedt@riksdagen.se>; 

'johnny.skalin@riksdagen.se' <johnny.skalin@riksdagen.se>; 'robert.stenkvist@riksdagen.se' 

<robert.stenkvist@riksdagen.se>; 'mikael.strandman@riksdagen.se' 

<mikael.strandman@riksdagen.se>; 'carina.stahl@riksdagen.se' <carina.stahl@riksdagen.se>; 

'jimmy.stahl@riksdagen.se' <jimmy.stahl@riksdagen.se>; 'cassandra.sundin@riksdagen.se' 

<cassandra.sundin@riksdagen.se>; 'sven-olof.sallstrom@riksdagen.se' <sven-

olof.sallstrom@riksdagen.se>; 'bjorn.soder@riksdagen.se' <bjorn.soder@riksdagen.se>; 

'per.soderlund@riksdagen.se' <per.soderlund@riksdagen.se>; 

'christina.tapper.ostberg@riksdagen.se' <christina.tapper.ostberg@riksdagen.se>; 

'henrik.vinge@riksdagen.se' <henrik.vinge@riksdagen.se>; 'eric.westroth@riksdagen.se' 

<eric.westroth@riksdagen.se>; 'markus.wiechel@riksdagen.se' <markus.wiechel@riksdagen.se>; 



'jennie.afeldt@riksdagen.se' <jennie.afeldt@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:29 

Till: 'Stefan.lofven@riksdagen.se' <Stefan.lofven@riksdagen.se>; 'annelie.karlsson@riksdagen.se' 

<annelie.karlsson@riksdagen.se>; 'erik.ezelius@riksdagen.se' <erik.ezelius@riksdagen.se>; 

'lena.radstrom.baastad@riksdagen.se' <lena.radstrom.baastad@riksdagen.se>; 

'anders.osterberg@riksdagen.se' <anders.osterberg@riksdagen.se>; 'carina.odebrink@riksdagen.se' 

<carina.odebrink@riksdagen.se>; 'paula.orn@riksdagen.se' <paula.orn@riksdagen.se>; 

'mats.wiking@riksdagen.se' <mats.wiking@riksdagen.se>; 'bjorn.wiechel@riksdagen.se' 

<bjorn.wiechel@riksdagen.se>; 'asa.westlund@riksdagen.se' <asa.westlund@riksdagen.se>; 

'hanna.westeren@riksdagen.se' <hanna.westeren@riksdagen.se>; 'anna.wallentheim@riksdagen.se' 

<anna.wallentheim@riksdagen.se>; 'mattias.vepsa@riksdagen.se' <mattias.vepsa@riksdagen.se>; 

'anna.vikstrom@riksdagen.se' <anna.vikstrom@riksdagen.se>; 'olle.thorell@riksdagen.se' 

<olle.thorell@riksdagen.se>; 'mathias.tegner@riksdagen.se' <mathias.tegner@riksdagen.se>; 

'emilia.toyra@riksdagen.se' <emilia.toyra@riksdagen.se>; 'anna-caren.satherberg@riksdagen.se' 

<anna-caren.satherberg@riksdagen.se>; 'gunilla.svantorp@riksdagen.se' 

<gunilla.svantorp@riksdagen.se>; 'maria.stromkvist@riksdagen.se' 

<maria.stromkvist@riksdagen.se>; 'belle.stromberg@riksdagen.se' <belle.stromberg@riksdagen.se>; 

'annika.strandhall@riksdagen.se' <annika.strandhall@riksdagen.se>; 'linus.skold@riksdagen.se' 

<linus.skold@riksdagen.se>; 'markus.selin@riksdagen.se' <markus.selin@riksdagen.se>; 

'joakim.sandell@riksdagen.se' <joakim.sandell@riksdagen.se>; 'azadeh.rojhan@riksdagen.se' 

<azadeh.rojhan@riksdagen.se>; 'lawen.redar@riksdagen.se' <lawen.redar@riksdagen.se>; 

'helen.pettersson@riksdagen.se' <helen.pettersson@riksdagen.se>; 'bjorn.petersson@riksdagen.se' 

<bjorn.petersson@riksdagen.se>; 'mattias.ottosson@riksdagen.se' 



<mattias.ottosson@riksdagen.se>; 'jasenko.omanovic@riksdagen.se' 

<jasenko.omanovic@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:31 

Till: 'kalle.olsson@riksdagen.se' <kalle.olsson@riksdagen.se>; 'solange.olame.bayibsa@riksdagen.se' 

<solange.olame.bayibsa@riksdagen.se>; 'carina.ohlsson@riksdagen.se' 

<carina.ohlsson@riksdagen.se>; 'leif.nysmed@riksdagen.se' <leif.nysmed@riksdagen.se>; 

'ingela.nylund.watz@riksdagen.se' <ingela.nylund.watz@riksdagen.se>; 'pia.nilsson@riksdagen.se' 

<pia.nilsson@riksdagen.se>; 'kristina.nilsson@riksdagen.se' <kristina.nilsson@riksdagen.se>; 

'pyry.niemi@riksdagen.se' <pyry.niemi@riksdagen.se>; 'laila.naraghi@riksdagen.se' 

<laila.naraghi@riksdagen.se>; 'ola.moller@riksdagen.se' <ola.moller@riksdagen.se>; 

'magnus.manhammar@riksdagen.se' <magnus.manhammar@riksdagen.se>; 

'johan.lofstrand@riksdagen.se' <johan.lofstrand@riksdagen.se>; 'petter.loberg@riksdagen.se' 

<petter.loberg@riksdagen.se>; 'patrik.lundqvist@riksdagen.se' <patrik.lundqvist@riksdagen.se>; 

'fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se' <fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se>; 

'elin.lundgren@riksdagen.se' <elin.lundgren@riksdagen.se>; 'eva.lindh@riksdagen.se' 

<eva.lindh@riksdagen.se>; 'asa.lindestam@riksdagen.se' <asa.lindestam@riksdagen.se>; 

'teres.lindberg@riksdagen.se' <teres.lindberg@riksdagen.se>; 'sanne.lennstrom@riksdagen.se' 

<sanne.lennstrom@riksdagen.se>; 'rikard.larsson@riksdagen.se' <rikard.larsson@riksdagen.se>; 

'malin.larsson@riksdagen.se' <malin.larsson@riksdagen.se>; 'lars.mejern.larsson@riksdagen.se' 

<lars.mejern.larsson@riksdagen.se>; 'hillevi.larsson@riksdagen.se' <hillevi.larsson@riksdagen.se>; 

'dag.larsson@riksdagen.se' <dag.larsson@riksdagen.se>; 'gustaf.lantz@riksdagen.se' 

<gustaf.lantz@riksdagen.se>; 'diana.laitinen.carlsson@riksdagen.se' 

<diana.laitinen.carlsson@riksdagen.se>; 'serkan.kose@riksdagen.se' <serkan.kose@riksdagen.se>; 



'tomas.kronstahl@riksdagen.se' <tomas.kronstahl@riksdagen.se>; 'sultan.kayhan@riksdagen.se' 

<sultan.kayhan@riksdagen.se>; 'asa.karlsson@riksdagen.se' <asa.karlsson@riksdagen.se>; 

'niklas.karlsson@riksdagen.se' <niklas.karlsson@riksdagen.se>; 'annelie.karlsson@riksdagen.se' 

<annelie.karlsson@riksdagen.se>; 'ida.karkiainen@riksdagen.se' <ida.karkiainen@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:33 

Till: 'joakim.jarrebring@riksdagen.se' <joakim.jarrebring@riksdagen.se>; 

'mattias.jonsson@riksdagen.se' <mattias.jonsson@riksdagen.se>; 'anna.johansson@riksdagen.se' 

<anna.johansson@riksdagen.se>; 'eva-lena.jansson@riksdagen.se' <eva-

lena.jansson@riksdagen.se>; 'per-arne.hakansson@riksdagen.se' <per-

arne.hakansson@riksdagen.se>; 'paula.holmqvist@riksdagen.se' <paula.holmqvist@riksdagen.se>; 

'hans.hoff@riksdagen.se' <hans.hoff@riksdagen.se>; 'caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se' 

<caroline.helmersson.olsson@riksdagen.se>; 'jorgen.hellman@riksdagen.se' 

<jorgen.hellman@riksdagen.se>; 'johanna.haraldsson@riksdagen.se' 

<johanna.haraldsson@riksdagen.se>; 'thomas.hammarberg@riksdagen.se' 

<thomas.hammarberg@riksdagen.se>; 'abraham.halef@riksdagen.se' 

<abraham.halef@riksdagen.se>; 'monica.haider@riksdagen.se' <monica.haider@riksdagen.se>; 

'elin.a.gustafsson@riksdagen.se' <elin.a.gustafsson@riksdagen.se>; 'roza.guclu.hedin@riksdagen.se' 

<roza.guclu.hedin@riksdagen.se>; 'marianne.fundahn@riksdagen.se' 

<marianne.fundahn@riksdagen.se>; 'isak.from@riksdagen.se' <isak.from@riksdagen.se>; 

'kenneth.g.forslund@riksdagen.se' <kenneth.g.forslund@riksdagen.se>; 'erik.ezelius@riksdagen.se' 

<erik.ezelius@riksdagen.se>; 'asa.eriksson@riksdagen.se' <asa.eriksson@riksdagen.se>; 

'patrik.engstrom@riksdagen.se' <patrik.engstrom@riksdagen.se>; 'jamal.el-haj@riksdagen.se' 

<jamal.el-haj@riksdagen.se>; 'hans.ekstrom@riksdagen.se' <hans.ekstrom@riksdagen.se>; 



'adnan.dibrani@riksdagen.se' <adnan.dibrani@riksdagen.se>; 'mikael.dahlqvist@riksdagen.se' 

<mikael.dahlqvist@riksdagen.se>; 'teresa.carvalho@riksdagen.se' <teresa.carvalho@riksdagen.se>; 

'gunilla.c.carlsson@riksdagen.se' <gunilla.c.carlsson@riksdagen.se>; 

'clasgoran.carlsson@riksdagen.se' <clasgoran.carlsson@riksdagen.se>; 'johan.buser@riksdagen.se' 

<johan.buser@riksdagen.se>; 'marlene.burwick@riksdagen.se' <marlene.burwick@riksdagen.se>; 

'yasmine.bladelius@riksdagen.se' <yasmine.bladelius@riksdagen.se>; 

'helene.bjorklund@riksdagen.se' <helene.bjorklund@riksdagen.se>; 'patrik.bjorck@riksdagen.se' 

<patrik.bjorck@riksdagen.se>; 'denis.begic@riksdagen.se' <denis.begic@riksdagen.se>; 

'johan.andersson@riksdagen.se' <johan.andersson@riksdagen.se>; 'daniel.andersson@riksdagen.se' 

<daniel.andersson@riksdagen.se>; 'sofia.amloh@riksdagen.se' <sofia.amloh@riksdagen.se>; 'ann-

christin.ahlberg@riksdagen.se' <ann-christin.ahlberg@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:37 

Till: 'annie.loof@riksdagen.se' <annie.loof@riksdagen.se>; 'anders.w.jonsson@riksdagen.se' 

<anders.w.jonsson@riksdagen.se>; 'ulrika.heie@riksdagen.se' <ulrika.heie@riksdagen.se>; 

'michael.arthursson@riksdagen.se' <michael.arthursson@riksdagen.se>; 

'alireza.akhondi@riksdagen.se' <alireza.akhondi@riksdagen.se>; 'malin.bjork@riksdagen.se' 

<malin.bjork@riksdagen.se>; 'daniel.backstrom@riksdagen.se' <daniel.backstrom@riksdagen.se>; 

'jonny.cato.hansson@riksdagen.se' <jonny.cato.hansson@riksdagen.se>; 

'fredrik.christensson@riksdagen.se' <fredrik.christensson@riksdagen.se>; 

'catarina.deremar@riksdagen.se' <catarina.deremar@riksdagen.se>; 'magnus.ek@riksdagen.se' 

<magnus.ek@riksdagen.se>; 'johan.hedin@riksdagen.se' <johan.hedin@riksdagen.se>; 

'ulrika.heie@riksdagen.se' <ulrika.heie@riksdagen.se>; 'peter.helander@riksdagen.se' 

<peter.helander@riksdagen.se>; 'martina.johansson@riksdagen.se' 

<martina.johansson@riksdagen.se>; 'ola.johansson@riksdagen.se' <ola.johansson@riksdagen.se>; 



'mikael.larsson@riksdagen.se' <mikael.larsson@riksdagen.se>; 'helena.lindahl@riksdagen.se' 

<helena.lindahl@riksdagen.se>; 'aphram.melki@riksdagen.se' <aphram.melki@riksdagen.se>; 

'linda.modig@riksdagen.se' <linda.modig@riksdagen.se>; 'kerstin.lundgren@riksdagen.se' 

<kerstin.lundgren@riksdagen.se>; 'sofia.nilsson@riksdagen.se' <sofia.nilsson@riksdagen.se>; 

'rickard.nordin@riksdagen.se' <rickard.nordin@riksdagen.se>; 'niels.paarup-petersen@riksdagen.se' 

<niels.paarup-petersen@riksdagen.se>; 'annika.qarlsson@riksdagen.se' 

<annika.qarlsson@riksdagen.se>; 'per.scholdberg@riksdagen.se' <per.scholdberg@riksdagen.se>; 

'anne-li.sjolund@riksdagen.se' <anne-li.sjolund@riksdagen.se>; 'lars.thomsson@riksdagen.se' 

<lars.thomsson@riksdagen.se>; 'helena.vilhelmsson@riksdagen.se' 

<helena.vilhelmsson@riksdagen.se>; 'kristina.yngwe@riksdagen.se' <kristina.yngwe@riksdagen.se>; 

'martin.adahl@riksdagen.se' <martin.adahl@riksdagen.se>; 'anders.akesson@riksdagen.se' 

<anders.akesson@riksdagen.se>; 'per.asling@riksdagen.se' <per.asling@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:42 

Till: 'ulf.kristersson@riksdagen.se' <ulf.kristersson@riksdagen.se>; 'tobias.billstrom@riksdagen.se' 

<tobias.billstrom@riksdagen.se>; 'hans.wallmark@riksdagen.se' <hans.wallmark@riksdagen.se>; 

'gunnar.strommer@riksdagen.se' <gunnar.strommer@riksdagen.se>; 'ann-sofie.alm@riksdagen.se' 

<ann-sofie.alm@riksdagen.se>; 'jan.r.andersson@riksdagen.se' <jan.r.andersson@riksdagen.se>; 

'alexandra.anstrell@riksdagen.se' <alexandra.anstrell@riksdagen.se>; 

'kristina.axen.olin@riksdagen.se' <kristina.axen.olin@riksdagen.se>; 'hanif.bali@riksdagen.se' 

<hanif.bali@riksdagen.se>; 'lars.beckman@riksdagen.se' <lars.beckman@riksdagen.se>; 

'sten.bergheden@riksdagen.se' <sten.bergheden@riksdagen.se>; 'jorgen.berglund@riksdagen.se' 

<jorgen.berglund@riksdagen.se>; 'tobias.billstrom@riksdagen.se' <tobias.billstrom@riksdagen.se>; 

'elisabeth.bjornsdotter.rahm@riksdagen.se' <elisabeth.bjornsdotter.rahm@riksdagen.se>; 'carl-



oskar.bohlin@riksdagen.se' <carl-oskar.bohlin@riksdagen.se>; 'helena.bouveng@riksdagen.se' 

<helena.bouveng@riksdagen.se>; 'katarina.brannstrom@riksdagen.se' 

<katarina.brannstrom@riksdagen.se>; 'margareta.cederfelt@riksdagen.se' 

<margareta.cederfelt@riksdagen.se>; 'asa.coenraads@riksdagen.se' <asa.coenraads@riksdagen.se>; 

'mikael.damsgaard@riksdagen.se' <mikael.damsgaard@riksdagen.se>; 'ida.drougge@riksdagen.se' 

<ida.drougge@riksdagen.se>; 'annicka.engblom@riksdagen.se' <annicka.engblom@riksdagen.se>; 

'karin.enstrom@riksdagen.se' <karin.enstrom@riksdagen.se>; 'jan.ericson@riksdagen.se' 

<jan.ericson@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 14:58 

Till: 'johan.forssell@riksdagen.se' <johan.forssell@riksdagen.se>; 'mats.green@riksdagen.se' 

<mats.green@riksdagen.se>; 'ann-charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se' <ann-

charlotte.hammar.johnsson@riksdagen.se>; 'anders.hansson@riksdagen.se' 

<anders.hansson@riksdagen.se>; 'asa.hartzell@riksdagen.se' <asa.hartzell@riksdagen.se>; 

'ulrika.heindorff@riksdagen.se' <ulrika.heindorff@riksdagen.se>; 'lars.hjalmered@riksdagen.se' 

<lars.hjalmered@riksdagen.se>; 'johan.hultberg@riksdagen.se' <johan.hultberg@riksdagen.se>; 

'marie-louise.hanel.sandstrom@riksdagen.se' <marie-louise.hanel.sandstrom@riksdagen.se>; 

'kjell.jansson@riksdagen.se' <kjell.jansson@riksdagen.se>; 'lars.jilmstad@riksdagen.se' 

<lars.jilmstad@riksdagen.se>; 'pal.jonson@riksdagen.se' <pal.jonson@riksdagen.se>; 

'ellen.juntti@riksdagen.se' <ellen.juntti@riksdagen.se>; 'ulrika.jorgensen@riksdagen.se' 

<ulrika.jorgensen@riksdagen.se>; 'arin.karapet@riksdagen.se' <arin.karapet@riksdagen.se>; 

'mattias.j.karlsson@riksdagen.se' <mattias.j.karlsson@riksdagen.se>; 'ulrika.karlsson@riksdagen.se' 

<ulrika.karlsson@riksdagen.se>; 'ann-sofie.lifvenhage@riksdagen.se' <ann-

sofie.lifvenhage@riksdagen.se>; 'marlene.lund.kopparklint@riksdagen.se' 



<marlene.lund.kopparklint@riksdagen.se>; 'betty.malmberg@riksdagen.se' 

<betty.malmberg@riksdagen.se>; 'maria.malmer.stenergard@riksdagen.se' 

<maria.malmer.stenergard@riksdagen.se>; 'josefin.malmqvist@riksdagen.se' 

<josefin.malmqvist@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk ”vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 

Från: voulf5610@gmail.com <voulf5610@gmail.com>  

Skickat: den 16 oktober 2021 15:02 

Till: 'noria.manouchi@riksdagen.se' <noria.manouchi@riksdagen.se>; 'louise.meijer@riksdagen.se' 

<louise.meijer@riksdagen.se>; 'charlotta.olsson@riksdagen.se' <charlotta.olsson@riksdagen.se>; 

'erik.ottoson@riksdagen.se' <erik.ottoson@riksdagen.se>; 'lars.puss@riksdagen.se' 

<lars.puss@riksdagen.se>; 'saila.quicklund@riksdagen.se' <saila.quicklund@riksdagen.se>; 

'edward.riedl@riksdagen.se' <edward.riedl@riksdagen.se>; 'jessica.rosencrantz@riksdagen.se' 

<jessica.rosencrantz@riksdagen.se>; 'jessika.roswall@riksdagen.se' <jessika.roswall@riksdagen.se>; 

'hans.rothenberg@riksdagen.se' <hans.rothenberg@riksdagen.se>; 

'magdalena.schroder@riksdagen.se' <magdalena.schroder@riksdagen.se>; 

'fredrik.schulte@riksdagen.se' <fredrik.schulte@riksdagen.se>; 'maria.stockhaus@riksdagen.se' 

<maria.stockhaus@riksdagen.se>; 'helena.storckenfeldt@riksdagen.se' 

<helena.storckenfeldt@riksdagen.se>; 'magnus.stuart@riksdagen.se' 

<magnus.stuart@riksdagen.se>; 'elisabeth.svantesson@riksdagen.se' 

<elisabeth.svantesson@riksdagen.se>; 'cecilie.tenfjord-toftby@riksdagen.se' <cecilie.tenfjord-

toftby@riksdagen.se>; 'camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se' 

<camilla.waltersson.gronvall@riksdagen.se>; 'john.weinerhall@riksdagen.se' 

<john.weinerhall@riksdagen.se>; 'sofia.westergren@riksdagen.se' 

<sofia.westergren@riksdagen.se>; 'cecilia.widegren@riksdagen.se' 

<cecilia.widegren@riksdagen.se>; 'john.widegren@riksdagen.se' <john.widegren@riksdagen.se>; 



'niklas.wykman@riksdagen.se' <niklas.wykman@riksdagen.se>; 'viktor.warnick@riksdagen.se' 

<viktor.warnick@riksdagen.se>; 'boriana.aberg@riksdagen.se' <boriana.aberg@riksdagen.se>; 'ann-

britt.asebol@riksdagen.se' <ann-britt.asebol@riksdagen.se> 

Kopia: 'voulf5610@gmail.com' <voulf5610@gmail.com> 

Ämne: "VACCIN" DÖDAR TSUNAMI 232 Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn eller är Sveriges Riksdag ledamöter beskyddare av den kriminella 

vaccin och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i de sk "vacciner 

Prioritet: Hög 

 

EXTRA VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

Representerar Sveriges riksdag nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn eller är Sveriges Riksdags ledamöter beskyddare av den kriminella vaccin 

och läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen i SKOLMEDICINEN 

och bl.a. de sk ”vaccinerna”(som bevisligen  är yrkesdödar och yrkes skadar 

verksamhet som det inte finnes lagstöd för i gällande svensk lagstiftning)? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

 

 


