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Subject: nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd, fr Leif I
From: Baltic Sea Indigenous Court <bsi.court@gmail.com>
Date: Mon, 9 Sep 2019 13:57:35 +0200
To: registrator@skolverket.se, registrator@ssm.se, m.registrator@regeringskansliet.se, naringsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se, utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
forsvarsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se,
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se, arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se, Petri Salonen
<Petri.Salonen@haninge.se>, Mattias Bernhardsson <mattias.bernhardsson@haninge.se>, lina.thornblom@haninge.se, Petri Salonen
<petri.salonen@haninge.se>, marina.seinegard@haninge.se, kenneth.forsberg@haninge.se, saara.gustafsson@haninge.se, john.glas@haninge.se,
asa.radne@haninge.se, karlanders.molin@haninge.se, eva.karlsson@haninge.se, christian.lindefjard@haninge.se, peter.lindefjard@haninge.se,
kim.lindholm@haninge.se, yvonne.lindholm@haninge.se, magnus.malmberg@haninge.se, eva.manners@haninge.se, niclas.molander@haninge.se,
therese.a.nilsson@haninge.se, siw.nordin-ryden@haninge.se, bernt.stromberg@haninge.se, kennerth.valtersson@haninge.se,
per-hugo.westman@haninge.se, sadik.akan@haninge.se, Alexandra Anstrell <alexandra.anstrell@haninge.se>, stefan.b.anders@qmail.com,
linus.a.bjorkman@haninge.se, rolf.brehmer@haninge.se, claes.backdahl@haninge.se, teodora.cioran@haninge.se,
marietta.de.pourbaix-lundin@haninge.se, gilbert.de.wendel@haninge.se, henry.de.wendel@haninge.se, sedat.dogru@haninge.se,
johanna.edencrona@haninge.se, leonard.ekstrom@haninge.se, kristoffer.eriksson@haninge.se, Michael Fridebäck <michael.frideback@haninge.se>,
joakim.goding@haninge.se, inger.granberg@haninge.se, Sven Gustafsson <sven.gustafsson@haninge.se>, fazil.goker@haninge.se,
jeanette.hellmark@haninge.se, magnus.kaijser@haninge.se, birgitt.karlfeldt.hultgren@haninge.se, nonna.karnova@haninge.se,
pernilla.kjellin@haninge.se, mikael.kjellin@haninge.se, Kjell Larsson <kjell.larsson@haninge.se>, daniel.lassnas@haninge.se,
lars.lindholm@haninge.se, Mats Mattsson <mats.mattsson@haninge.se>, karin.mattsson@haninge.se, mattias.mattsson@haninge.se,
bertil.moberg@haninge.se, martina.mossberg@haninge.se, Veronicaveronica.pagard@haninge.se, lars.rosengren@haninge.se,
charlotte.schroder@haninge.se, sara.sixten@haninge.se, rederiet@ornosjotrafik.se, Jackie Svensen <jackie_svensen@yahoo.se>, sten.toll@haninge.se,
antonio.tomic.marin@haninge.se, claus.trolle@haninge.se, lennart.tornberg@haninge.se, ewa.wasiewicz@haninge.se, anne-catrin.eneroth@haninge.se,
peter.grip@haninge.se, jan.o.gustafsson@haninge.se, john.lind@haninge.se, carl-henrik.mattsson@haninge.se, karin.otter@haninge.se,
tove.ovsiannikov@haninge.se, hans.rosen@haninge.se, samuel.skanberg@haninge.se, birgitta.ahlgren@haninge.se, ove.andersson2@haninge.se,
mehmet.coksurer@haninge.se, sahir.drammeh@haninge.se, margareta.ekstrom@haninge.se, lea.fernquist@haninge.se, maher.habta@haninge.se, Arja
Kalvas <arja.kalvas@haninge.se>, vilhelm.olsson@haninge.se, abdelouahid.sofri@haninge.se, johan.svensk@haninge.se, acer.tuncer@haninge.se,
ahmet.ugan@haninge.se, anna.ragnar@haninge.se, marianne.b.reinemar@haninge.se, kent.johanssonrenen@haninge.se, carina.rojdner@haninge.se,
gerd.sandin@haninge.se, joakim.spangberg@haninge.se, kenneth.stromberg@haninge.se, lennart.stalnacke@haninge.se, Göran Svensson
<goran.svensson@haninge.se>, mikko.svensson@haninge.se, gunnel.trelje@haninge.se, jaan.ungerson@haninge.se, marja.vaisanen@haninge.se,
meeri.wasberg@haninge.se, lars.wasberg@haninge.se, asa.westlund@haninge.se, linda.wilen@haninge.se, jorn.karlsson@haninge.se,
joachim.krylborn@gmail.com, berith-jansson@bredband.net, kickan.enman@tele2.com, kickan.enman@tele2.se, hans.andersson4@bredband.net,
martin.stromvall@kristdemokraterna.se, kenth@martell.to, birgitta-sandell@telia.com
BCC: Leif of Godland <diarch_leif@lege.net>, Lars Rutger Solstråhle <larsrutger@gmail.com>

Till Micael Bydén, Försvarsmakten, Sverige
Till Carl Gustaf Bernadotte, kung, Sverige
Till Stefan Ingves, Riksbanken, Sverige
Till Stefan Löfven, statsminister, Sverige
Till Magnus Gyllestad, förvaltningsdirektör, Haninge, Sverige,
Till Jörn Karlsson,  ekonomidirektör, Haninge, Sverige,
Till Mikael Granholm, ockuperade statens förvaltningschef, Sverige,
Till Ilija Batljan, fastigheter i Sverige m m 
Till Hans Runesten,  effnetplattformen.se    
Till John Andreas Gustafsson, flera Nasdaq bolag,  
Till Gunnar Ove Bergkvist,  NETEL GROUP AB,
Till Dan Sjöblom, PTS, under BEREC och Europakomissionen, 
Till Anders Gillberg, adm. fastigheter HANINGE BOSTÄDER AB,
Till alla Haninges, hela Sveriges och hela världens politiker, 

mål ÖUT-IWOCG-12019-199, beslut i krigstid för att stoppa pågående massmord,  i enlighet med rekvisitionslagen

Bilagorna är order som skapar reform som stoppar pågående massmord. Tjänster för urfolks ledare är tillsatta av Sveriges urfolks monark i varje
tilltalad bolag m fl genom urkunden bilagd som För Folk och Stat från Sverigeförvaltaren.  Dessutom urkund på engelska, samt bevis om statsbolags
stöld.

I samband med Östersjö Urfolks Tingets, av Indigenous World Order Court of Godland, beslut 2.6.19, samt mera fördjupade beslut 25.8. och 5.9.,
 finnes här bilagda urkunder om alla stats och lokala samhällens fastigheter  som är omhändertagna av världens Gudalandets urfolks ledarna, i
synnerhet - Sveriges urfolks regent Leif I, i krigsnöd p g a att dem används för krigföring med steriliserings och hälsoförstörelse vapen mot hela
Sveriges folk.

De tilltalade ska besvara detta brev inom en kalendervecka.

Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583),
och beredskapsförfogandelagen (1942:584) samt allmänna
förfogandelagen (1954:279). Lagarna är fullmaktslagar i enlighet med
13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan sättas i
tillämpning när riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när
det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av
krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.

Gudalandets diarker övertar förvaltnings ledningen för säkerhet och
välstånd av allt levande. ECNRR Basic Safety Standard för säkra
elektromagnetisk strålnings dos gränsvärden tillämpas.

Hjärtligt,

Lars Rutger Solstråle
Urklagare, Östersjö Urfolks Tinget
Jordbro, Sverige
T 0702638118

Se mer på BSIC https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
och IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg
RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr

On Wed, 19 Jun 2019 at 14:08, Baltic Sea Indigenous Court <bsi.court@gmail.com> wrote:
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>
> Hej,
>
> i samband med Östersjö Urfolks Tingets av IWOCG beslut 2.6.19 finnes
> här bilagd urkund om alla mobilmast basstationer som är omhändertagna
> av världens urfolks ledarna,  i krigsnöd p g a att dessa basstationer
> används som steriliserings och hälsoförstörelse vapen.
>
> Följande beslut är taget i enlighet med rekvisitionslagen (1942:583),
> och beredskapsförfogandelagen (1942:584) samt allmänna
> förfogandelagen (1954:279). Lagarna är fullmaktslagar i enlighet med
> 13 kap. 6 § regeringsformen. Det innebär att lagen kan sättas i
> tillämpning när riket befinner sig i krig eller krigsfara eller när
> det råder sådana utomordentliga förhållanden som är föranledda av
> krig eller av krigsfara som riket har befunnit sig i.
>
> Gudalandets diarker övertar förvaltnings ledningen för säkerhet och
> välstånd av allt levande. ECNRR Basic Safety Standard för säker
> elektromagnetisk strålnings dos gränsvärde tillämpas.
>
> Hjärtligt,
>
> Lars Rutger Solstråle
> Urklagare, Östersjö Urfolks Tinget
> Jordbro, Sverige
> T 0702638118
>
> Se mer på BSIC https://www.youtube.com/channel/UCcQSKISlsSYKaAAiAlOW-Ww
> och IWOCG https://www.youtube.com/channel/UCJ9vAvuHfadhixwjbx61Mgg
> RadioactiveBSR https://www.youtube.com/user/radioactivebsr
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