
Extra mycket viktig information till nationen Sveriges medborgare/invånare och 

barn 

Se och lyssna på sanningen och verkligheten som Linda Falkenström 

fått erfara inom Region Skåne och där Helsingborgs sjukhus, och 

sprid vidare i alla dina nätverk 

”Vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn, Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan 

att bevisa det motsatta, dock senast 2021-11-11, se videon och sprid vidare 

Swedish Scientists know about C-19 vaccine damages to DNA repair 

mechanism. Why give it to children? 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES 

MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI 

 

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 244 

SKOLMEDICINEN och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver 

uppenbart bevisligen YRKESVERKSAMHET SOM DÖDAR OCH SKADAR 

MÄNSKLIGHETEN, och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges regering 

och deras medlöpare. 

 

Hjälp till att sprida massutskicket vidare 

 

Propagandan om de sk ”VACCINERNA” som inte(läs mer i den delen i den bifogade PDF 

filen WHO…..) är vacciner utan är ett MEDICINSK EXPERIMENT/GENETISKT EXPERIMEN 

där de injicerade med de sk ”vaccinerna” är försöksråttorna i det medicinska/genetiska 

experimentet(som pågår till 2023), har som synes hjärntvättat största delen av nationen 

Sveriges medborgare/invånare och barn. 

MEDICINSKT TYRANNI HÄRSKAR INOM SVERIGES ALLA 21 REGIONER(fd landsting) 

och detta fullständiga vansinne beskyddas av Sveriges Regering och deras medlöpare, 

bl.a. då Sveriges riksdag, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges 21 Regioner(fd 

landsting), Folkhälsomyndigheten, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, 

SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia, du förstår strax 

mera efter att läst dagens massutskick som alla i Sveriges riksdag delgives. 

 

SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER DELGIVES ÅTERIGEN;  

 



DELGIVNING OM MEDDELAT  OCH DELAT ANSVAR I BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE 

OCH BARN 

 

Vilket lagstöd har Region Skåne och Helsingborgs lasarett för detta 

fullständiga vansinne? 

DEN SANNA OCH VERKLIGA SVERIGE BILDEN OM SKOLMEDICINEN 

I SVERIGE HAR LINDA FALKENSTRÖM DELGETT OM I SOCIALA 

MEDIER 

Publicerat 2021-11-03 

Se och lyssna på sanningen och verkligheten som Linda Falkenström fått 

erfara inom Region Skåne och där Helsingborgs sjukhus, och sprid vidare i alla 

dina nätverk, citat 

Linda Falkenström 

17 tim ·  

‼️För att jag är ovaccinerad, så var jag tvungen att bära mask och gjorde jag inte det, 

Så alternativ 2 = pcr test och gjorde jag inte det heller blev det 

INGEN VÅRD.                Hör min berättelse ifrån Helsingborgs Sjukhus. Mitt alternativ 

bära mask/pcr test eller gå därifrån. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104132445412451&id=10

0074470860344 

 

 

Torsdagsmys med Region Skåne 

 

Paul Yifter Svensson 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104132445412451&id=100074470860344
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=104132445412451&id=100074470860344


Regionjurist på Region Skåne 

Malmö, Skåne, Sverige 

Inriktning dataskyddsjuridik och hälso- och sjukvårdsjuridik 
Källa till bild och uppgifter 
https://se.linkedin.com/in/paul-yifter-svensson-b1524b213 
 
Telefon nr 040-675 35 89 
paul.yiftersvensson@skane.se 

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner ringer upp Region Skåne 

och där regionjuristen Paul Yifter Svensson tillsammans 

med Linda Falkenström, ass professor och läkare Björn 

Hammarskjöld  2021-11-04 

 

 

Länken till det inspelade samtalen, ladda ner mp3 filen för att lyssna 

på regionjuristen Paul Yifter Svensson Region Skåne datum 2021-11-

04 

https://www.jottacloud.com/s/27198cd5c12f05d46c789de22e0adf3d4ee 

 

 

https://se.linkedin.com/in/paul-yifter-svensson-b1524b213
mailto:paul.yiftersvensson@skane.se
https://www.jottacloud.com/s/27198cd5c12f05d46c789de22e0adf3d4ee


The COVID vaccines are killing people - no way around this 

fact. 

 

LÄS MER OCH SPRID VIDARE  

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-

from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine? 

 

Advokat dr. Reiner Fuellmich och hans team i Tyskland, Corona Kommittén, 

som har ett världsomspännande nätverk, får självklart kopia på denna DELGIVNING 

till Sveriges Riksdag alla ledamöter om delgivning, delaktighet och meddelat ansvar i 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. 

 

Noteras särskilt; SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa internetmedia har 

nu ett mycket viktigt uppdrag och delge sina tittare, lyssnare och läsare om 

denna världsnyhet, dvs. den sanna och verkliga SVERIGE BILDEN! Dessa får 

del av massutskicken. 

STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN OMEDELBART 

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 tillsammans 

med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt. 

 

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  

https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine
https://www.drrobertyoung.com/post/newsbreak-135-breaking-immense-harm-from-crystallizing-blood-cells-graphene-poisoning-post-vaccine
mailto:voulf56@gmail.com


2021-11-04 

MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING TILL NATIONEN 

SVERIGES ALLA MEDBORGARE/INVÅNARE OCH BARN 

 

Hjälp till att sprida massutskicket i alla dina nätverk 

 

2021-11-04 Se videon, om ca 27 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk, citat 

 

Riksdagsmannen Hans Rothenberg förstår inte allvaret 

med vaccinskadorna 

Riksdagsmannen Hans Rothenberg förstår inte allvaret med 

vaccinskadorna. 

Kvalificerat dravel är vad riksdagsmannen anser om alla skador av Covid-19 

injektionerna som inte är ett vaccin utan ett genetiskt medicinskt experiment som 

skadat enorma mängder människor över hela världen. 

 

Han förstår inte heller att hela pandemin bygger på PCR tester som enligt 

vetenskapen inte fungerar, vilket är fastställt i domstol samt av 

Nobelpristagaren och uppfinnaren själv, Kary Mullis. 

 

Pandemin är alltså uppbyggd på falska tester. 

 

Behovet av dessa livsfarliga Covid-19 injektioner har aldrig funnits. 

Dessa så kallade vacciner som inte är vacciner är medicinska experiment, 

vilket Regionerna, FHM och Regeringen inte informerar om. 

 

Det hela är ett bedrägeri och ett brott mot mänskligheten i en skala vi aldrig 

tidigare har skådat. 

 

Källa: 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/03/sveriges-regering-och-deras-

medlopare-del-243/ 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/03/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-243/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/11/03/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-243/


 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

https://rumble.com/vooygp-riksdagsmannen-hans-rothenberg-frstr-inte-

allvaret-med-vaccinskadorna.html 

 

 

2021-11-04 Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk 

Direct Covid-19 Vaccine Deaths, caused by just 5% of the 

batches 

https://rumble.com/vooqy5-direct-covid-19-vaccine-deaths-caused-by-just-5-of-

the-batches.html 

 

 

2021-11-04 ”Vaccinerna” skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare/invånare och barn, Sveriges riksdags alla ledamöter äger bevisbördan 

att bevisa det motsatta, dock senast 2021-11-11, se videon och sprid vidare 

Swedish Scientists know about C-19 vaccine damages to 

DNA repair mechanism. Why give it to children? 

https://rumble.com/voozzp-swedish-scientists-know-about-c-19-vaccine-

damages-to-dna-repair-mechanism..html 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela och sprid vidare, citat 

Dags att stå upp för grundlagen och rätten till fri 

information – tala med politiker men förbered er på civilt 

motstånd 

Du får inte säga fel saker, ska vaccinera dig och använda vaccinpass. Massmedia 

rapporterar bara en sida av saken vilket hjärntvättar folket att tro på detta. Kritik 

stämplas som hatretorik och lagar anpassas därefter. Demokratin är uppenbarligen 

hotad och vi är på väg mot en totalitär ordning. Dags att ta ett snack med politiker 

men förbereda sig på nästa steg. 

https://rumble.com/vooygp-riksdagsmannen-hans-rothenberg-frstr-inte-allvaret-med-vaccinskadorna.html
https://rumble.com/vooygp-riksdagsmannen-hans-rothenberg-frstr-inte-allvaret-med-vaccinskadorna.html
https://rumble.com/vooqy5-direct-covid-19-vaccine-deaths-caused-by-just-5-of-the-batches.html
https://rumble.com/vooqy5-direct-covid-19-vaccine-deaths-caused-by-just-5-of-the-batches.html
https://rumble.com/voozzp-swedish-scientists-know-about-c-19-vaccine-damages-to-dna-repair-mechanism..html
https://rumble.com/voozzp-swedish-scientists-know-about-c-19-vaccine-damages-to-dna-repair-mechanism..html


Vem kunde tro att vi skulle befinna oss i detta läget i mänsklighetens historia för bara 

några år sedan. Plötsligt står vi inför möjligheten att bli slavar där vaccinpass är 

första steget. 

Läs mer och sprid vidare 

https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-

information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/ 

MASSUTSKICKET DELGIVES TILL ALLA LEDAMÖTER I SVERIGES 

RIKSDAG, DU KAN GÖRA DETSAMMA! 

Som synes finns en stark beskyddar skara även inom 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE, där ytterst ansvarige myndighetschefen och 

riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda är synnerligen mycket väl 

informerade och upplysta om detta ENORMA BEDRÄGERI men som synes aktivt 

valt att inte inleda MASS FÖRUNDERSÖKNINGAR mot Sveriges alla Regioner. 

 

Alltså trots att Petra Lundh har avkrävts beslut om varför så uteblir sådant 

beslut, fråga dig själv om varför denna åklagare/riksåklagare och myndighetschef 

och därmed hela ÅKLAGMYNDIGHETEN I SVERIGE som synes beskyddar detta 

fullständiga vansinne, ett MEDICINSKT EXPERIMENT som systematiskt och 

generellt skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt som t.ex. inom 

Sverige. 

 

Varför är Sveriges Kommuner och Regioner och Sveriges Alla Regioner 

delaktiga, som i en KRIMINELL DÖDAR MAFFIA, i YRKESVERKSAM SKADAR & 

DÖDAR YRKESVERKSAMHET? 

VARFÖR UNDANHÅLLER SVERIGES ALLA REGIONER OCH SVERIGES 

KOMMUNER OCH REGIONER SAKLIG KORREKT INFORMATION & 

UPPLYSNING OM ”VACCINERNA” TILL FÖRSÖKSRÅTTORNA NATIONEN 

SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE I DET PÅGÅENDE MEDICINSKA 

EXPERIMENTET 

ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE; ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN/ MEDICINSKT 

EXPERIMENT -- SOM UNDANHÅLLS AV SVERIGES ALLA REGIONER OCH 

SVERIGES KOMMUNER OCH REGIONER, ETT GLOBALT MEDICINSKT 

EXPERIMENT SOM BEVISLIGEN DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT 

MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE 

 

 

https://palbergstrom.com/news/2021-08-16/the-truth-about-the-economy-banks-covid19-vaccine-id-and-the-great-reset-in-220-min
https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/
https://www.vaken.se/dags-att-sta-upp-for-grundlagen-och-ratten-till-fri-information-tala-med-politiker-men-forbered-er-pa-civilt-motstand/


Tiden är inne för att SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa 

internetmedia granskar Sveriges Alla Regioner och Sveriges Kommuner och 

Regioner och dessutom granskar myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh 

och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige. 

 

Varför inleder inte myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och 

Åklagarmyndigheten i Sverige ex officio MASSFÖRUNDERSÖKNING av 

Sveriges Alla Regioner/fd landsting och Sveriges Kommuner och Regioner? 

 

 

Läs Till Sveriges alla Regioner……… 

Denna skrivelse och delgivning om meddelat ansvar och synnerligen mycket 

allvarliga brottsmisstankar utifrån Brottsbalken är offentligt publicerad här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-

sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/  

 

 

TILL ER ALLA MOTTAGARE AV MASSUTSKICKET 

Dagens massutskick pekar med hela handen ut att ”vaccinerna” /biovapnen 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!!!  

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/12/till-sveriges-alla-regioner-och-sveriges-kommuner-och-regioner-skr-2021-09-12/
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/


Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om 

medicinska experiment utan samtycke.  

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

 

 

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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