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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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nya förvaltare av omhändertagna statsbolag i krigsnöd, fr Leif I
>
> 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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