
Till Er alla Goda Svenska Medborgare 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Sundsvalls kommun och alla 
Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla 
proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del 
av denna skrivelse. 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär 
dagboksblad/dnr/diarieblad med vändande e-post 

2018-10-17 

Du kan också läsa dagens massutskick som bifogad pdf fil Till…..2018-10-17 

Till Sveriges riksdag och där särskilt riktat till fd 

statsminister Stefan Löfven och dennes kollegor dvs. alla 

folkvalda proffspolitiker utan personligt ansvar, utan personligt 
ansvar för vansinnet dessa sammantaget säkerställt över tid 

 

Bildens källa https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/politiker/stefan-lofven/ 

Samma källa som ovan delger citat; Stefan Löfven Partiledare och statsminister, slut citat. 
Rekommenderar att socialdemokraterna säkerställer att ändra texten till fd statsminister, då det är 
uppenbart att Stefan Löfven inte längre är Sveriges statsminister, läs mer i den delen 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P3xzpX/stefan-lofven-rostades-bort-som-statsminister-
av-riksdagen 

 

 

Är fd statsminister Stefan Löfven en 

trovärdig person?  - Om den kriminella 

https://www.socialdemokraterna.se/vart-parti/politiker/stefan-lofven/
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P3xzpX/stefan-lofven-rostades-bort-som-statsminister-av-riksdagen
https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/P3xzpX/stefan-lofven-rostades-bort-som-statsminister-av-riksdagen


läkemedelsindustrin som staten Sverige går hand i hand med; 
"Merck manufactures vaccines that contain known carcinogens and 
neurotoxins" – ”vaccine adjuvants like aluminum are indeed a 
threat to human health” 

Längst ner i detta massutskick läser du idag om ” 

utpressning från USA ” 

 

Den humanitära stormakten Sverige med 

en Vård i Världsklass, ett enormt bedrägeri emot 

skattebetalarna/uppdragsgivarna och därmed mot svenska 

folket/de svenska medborgarna 

 

Fd statsminister Stefan Löfven har nu fått ett uppdrag att försöka 
bilda en regering, men är Stefan Löfven en trovärdig person? 

 

Fd statsminister Stefan Löfven har påstått att Sverige är en humanitär 
stormakt och därtill påstått att Sverige har en vård i världsklass, men 
stämmer detta verkligen? 

 

 

Vård Sverige går hand i hand med den kriminella 

läkemedelsindustrin, skolmedicinen och läkarna i Sverige är i 

beroendeställning till denna kriminella läkemedelsindustri, som du läser 
mera om; 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nisse Simonsson rekommenderar att alla 

svenska läkare ska läsa Peter C 

Götzsches böcker;  

Dödliga Mediciner…, Dödlig Psykiatri… och Konsten att överleva i en 
övermedicinerad värld. 

Lyssna och lär av doktor Nisse Simonsson, fd statsminister och alla 
folkvalda riksdagspolitiker, ni alla som sammantaget bör kunna 
förstå att ta till sig detta från doktor Nisse Simonsson 

Dödliga mediciner och organiserad brottslighet - Hur 

läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården av Peter 

C. Gøtzsche (2015) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf  

 

Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse av Peter C. Gøtzsche 

(2015) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf  

 

Forskningsfusket - Så blir du lurad av kost- och 

läkemedelsindustrin av docent Ralf Sundberg (2011) –  

Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf  

 

Forskningsfusket bara fortsätter - Macchiariniskandalen & 

Karolinska Institutet De ekonomiska och politiska drivkrafterna av 

Ralf Sundberg (2016) –  
Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf  

 

Piller & profiter - Memoarer från en industri med dödlig biverkan 

(2008) av John Virapen –  

Läs mera 
http://www.piahellertz.com/Piller&profiter.pdf 

http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodliga_mediciner_och_organiserad_brottslighet.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Dodlig_psykiatri-Peter_Goetzsche.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket-Ralf%20sundberg.pdf
http://www.piahellertz.com/Forskningsfusket_bara_fortsatter.pdf
http://www.piahellertz.com/Piller&profiter.pdf


Lyssna och lär bästa fd statsminister Stefan Löfven och alla 
folkvalda proffspolitiker utan personligt ansvar 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/16/2018-10-16-intervju-med-nisse-simonsson-
om-bl-a-lakemedelsindustrin-och-statiner/ 

 

 

Är det dags för fd statsminister Stefan 

Löfven att värna 

skattebetalarna/uppdragsgivarna, för 

bevisligen används inte skattemedel på 

ett effektivt sätt för skattebetalarna 

Missbruk av skattebetalarnas och därmed uppdragsgivarnas 
skattemedel är uppenbart en mycket allvarlig missbrukssjukdom – 
som därtill pågått sedan mycket lång tid utan personligt ansvar – 
som då förmodligen på grund av mycket långvarigt missbruk kräver 
tvångsbehandling under LPT(lagen om psykisk tvångsvård) för att 
åtgärdas 

Läs mera om denna LPT lag 

https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/lpt 

 

Skolmedicinen och de skolmedicinska läkarna går bevisligen i Sverige 
hand i hand med den kriminella läkemedelsindustrin – ett 
beroendeförhållande, en beroendesjukdom, ett missbruk av 
skattemedel – och deras produkter sk mediciner. 

Detta kan inte vara förenligt med att använda skattemedel 

på ett effektivt sätt för skattebetalarna bästa fd statsminister 

Stefan Löfven, vänligen bevisa motsatsen tillsammans med dina kollegor 
proffspolitikerna i Sveriges riksdag, alla utan personligt ansvar för 
vansinnet ni tillsammans säkerställt. 

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/16/2018-10-16-intervju-med-nisse-simonsson-om-bl-a-lakemedelsindustrin-och-statiner/
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2018/10/16/2018-10-16-intervju-med-nisse-simonsson-om-bl-a-lakemedelsindustrin-och-statiner/
https://open.karnovgroup.se/halso-och-sjukvard/lpt


Alltså sk mediciner som dagligen dödar och skadar 

svenska medborgare, anser fd statsminister Stefan Löfven att det är 

att använda skattemedel på ett effektivt sätt för 
skattebetalarna/uppdragsgivarna? 

 

Bästa fd statsminister Stefan Löfven vänligen säkerställ att 

kompetensutvecklas och därtill säkerställ att bevisa din trovärdighet, läs 
mera bäste fd statsminister Stefan Löfven, läs den bifogade pdf filen 
MAFFIA FAMILJEN… och läs den bifogade pdf filen Läkemedel 
vanligaste dödsorsaken… 

 

Står fd statsminister Stefan Löfven bakom att Sveriges 

medborgare och skattebetalarna och därmed uppdragsgivarna utsätts för 
vad som enligt EKMR är klassificerat som TORTYR( se 
Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och däri artikel 3).  

 

Är fd statsminister Stefan Löfven av uppfattningen att 

vansinnet inom skolmedicinen är förenligt med EKMR och 

däri artikel 3 ? 

Artikel 3 - Förbud mot tortyr 
Ingen ska utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande 
behandling eller bestraffning. 
 

 

Läs ytterligare mera om vansinnet inom 

skolmedicinen bästa fd statsminister 

Stefan Löfven 

Läs den bifogade pdf filen Elchocker förstörde mitt liv 



 

Om den kriminella läkemedelsindustrin(idag artikel om 

Merck) som staten Sverige/Vård Sverige går hand i hand med, ett 

Sverige som enligt fd statminister Stefan Löfven är en humanitär 
stormakt och därtill anser att Sverige har en Vård i Världsklass, är fd 
statsminister Stefan Löfven en trovärdig person? 

Merck manufactures 

vaccines that contain known 

carcinogens and neurotoxins 

Most Americans believe the CDC, FDA, and the EPA are looking out 
for our “better interest,” but nothing could be further from the truth 

Just like Monsanto creates crops and produce that contain cancer-
causing chemicals, and just like Merck manufactures vaccines that 
contain known carcinogens and neurotoxins, the regulatory 
agencies are corrupt to the core, but they have to at least seem like 
they’re doing their job to protect us and keep us out of harm’s way. 

Läs mera via länken, du kan också läsa pdf filen The true…. 

https://www.naturalnews.com/2018-10-16-7-most-deceptive-marketing-phrases-big-food-and-
big-pharma.html 

 

 

Ytterligare mera om den kriminella läkemedelsindustrin 

som staten Sverige/Vård Sverige går hand i hand med, ett 

Sverige som enligt fd statminister Stefan Löfven är en humanitär 
stormakt och därtill anser att Sverige har en Vård i Världsklass, är fd 
statsminister Stefan Löfven en trovärdig person? 

https://www.naturalnews.com/036328_Merck_mumps_vaccine_False_Claims_Act.html
https://www.naturalnews.com/036328_Merck_mumps_vaccine_False_Claims_Act.html
https://www.naturalnews.com/2018-09-13-explosive-documents-details-monsantos-crimes-against-humanity.html
https://www.naturalnews.com/036328_Merck_mumps_vaccine_False_Claims_Act.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-16-7-most-deceptive-marketing-phrases-big-food-and-big-pharma.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-16-7-most-deceptive-marketing-phrases-big-food-and-big-pharma.html


Adjuvants found in vaccines have 

led to an increase of autoimmune 

disease 

(Natural News) Despite Big Pharma’s attempts at slandering science that 
sheds light on the toxic reality of vaccine ingredients and their potential 
to cause harm, scientists around the world have continued to study vaccine 

adjuvants and their relationship to autoimmune disease. Immunologists from 
Israel have recently confirmed what past research has long suggested: 
Vaccine-induced disease is an increasingly common, yet unrecognized, 
phenomenon — and vaccine adjuvants like aluminum are indeed a 
threat to human health. In spite of these risks, the vaccine industry and 
their puppets are doing everything to promote their “safe and effective” 
vaccine propaganda. 

Läs mera 

https://www.naturalnews.com/2018-10-16-adjuvants-found-in-vaccines-increase-autoimmune-
disease.html 

 

 

Publicerat i GP 6 oktober 2018, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat 

Nackskadeförbundet dömer ut svensk 

vård 

Svensk sjukvård kan varken ställa diagnos eller åtgärda skador på de två 
översta kotorna i nacken. Det hävdar Nackskadeförbundet. Nu ska 
Socialstyrelsen granska de vetenskapliga studier som förbundet 
presenterat. 

"Kan inte hjälpa de här patienterna" 

Adad Baranto, är en av Sahlgrenska sjukhusets nackspecialister. 

– Vi kan inte hjälpa de här patienterna och varför en del personer råkar 
ut för långvarig invalidiserande smärta efter en sådan nackskada vet vi 
inte fastän det har forskats på detta i många år. Då och då dyker det upp 
doktorer och kliniker som tycker att de har en god vård för de här 

https://www.naturalnews.com/
https://www.naturalhealth365.com/vaccinations--adjuvants-2193.html
https://www.naturalhealth365.com/vaccinations--adjuvants-2193.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-16-adjuvants-found-in-vaccines-increase-autoimmune-disease.html
https://www.naturalnews.com/2018-10-16-adjuvants-found-in-vaccines-increase-autoimmune-disease.html


patienterna, men jag har i alla fall inte sett någon tillförlitlig forskning på 
deras resultat.  

Man kan inte slänga skattepengar på utredningar och 

behandlingar som man inte säkert vet leder någonstans, 

säger han 

Läs mera via länken nedan, kan också läsas som bifogad pdf fil 
Nackskade…. 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nackskadef%C3%B6rbundet-d%C3%B6mer-ut-svensk-
v%C3%A5rd-1.9699844 

 

Bästa fd statsminister Stefan Löfven 

vänligen bevisa att Sverige är en 

humanitär stormakt och har en vård i 

världsklass utifrån vad du denna dag och 

tidigare har fått del av 

Utgår från att fd statsminister Stefan Löfven äger bevisbördan utifrån att 
vara den starkare parten och därtill har tillgång till riksdagens 
utredningstjänst tjänster, som sakligt och korrekt förmodligen kommer 
fram till  

- att fd statsminister Stefan Löfvens offentliga yttrande om  
- att Sverige är en humanitär stormakt och har en vård i världsklass 

är inte trovärdigt och därmed faller uppenbart fd statsminister 
Stefan Löfvens trovärdighet fullt ut(bedragare och lögnare är 
uppenbart inte trovärdiga). 

 

Lars Bern delger sina läsare om vansinnet som pågår, citerar 
lösryckta delar ur artikel av 2018-10-17, citat 

“utpressning från USA” 

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nackskadef%C3%B6rbundet-d%C3%B6mer-ut-svensk-v%C3%A5rd-1.9699844
http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/nackskadef%C3%B6rbundet-d%C3%B6mer-ut-svensk-v%C3%A5rd-1.9699844


Trots alla varningar om glyfosatens cancerogena egenskaper har 
inte EU och Sverige av hänsyn till USA vågat förbjuda detta farliga 
och miljöskadliga växtgift. Förra året förlängde EU tillståndet att 
använda glyfosat inom unionen med fem år. 

Nu är EU utsatt för massiva påtryckningar och ren utpressning från 
USA för att underlätta för den amerikanska livsmedelsindustrin att 
sälja sina förgiftade jordbruksprodukter på vår marknad. 

Läs hela artikeln och sprid för allt smör i småland vidare 

https://anthropocene.live/2018/10/16/var-det-roundup-som-tog-paul-allens-liv/ 

 

Anser fd statsminister Stefan Löfven att 

skattemedel används på ett effektivt 

sätt för skattebetalarna/uppdragsgivarna 

när detta vansinne tillåts fortsätta i 

Sverige? 

Kan det vara så att fd statsminister Stefan Löfven anser att ”glyfosatens 
cancerogena egenskaper” är hälsokost för 

skattebetalarna/uppdragsgivarna och att denna hälsokost därmed 
gynnar svenska medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet? 

 

Är det så fd statsminister Stefan Löfven att det serveras 

hälsodrinkar i Sveriges riksdag till alla folkvalda proffspolitiker(utan 
personligt ansvar), hälsodrinkar med glyfosat, för att säkerställa att 
vansinnet kan fortsätta i Sveriges riksdag utan personligt ansvar? 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och 

sanningen 

https://anthropocene.live/2018/10/16/var-det-roundup-som-tog-paul-allens-liv/


VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN 

PERSONLIGT ANSVAR 

Syltryggarnas paradis 

Enormt många svenska medborgare är uppenbart 

missnöjda i Sverige Väldigt många har drabbats, 

bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina 

nära och kära. 

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar 

demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga 

rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om 

detta genom svensk main stream media eller av någon inom Sveriges 
Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är 
bevisad. 

 
 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan 
gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal 
åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat. 
 

Hälsar den goda medmänniskan 

Ulf Bittner 
Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU 
http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/ 
Sweden 
e-post eueeshealthcare@gmail.com  
telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59) 
SKYPE nr voulf56 

 

 
 
 
 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/
mailto:eueeshealthcare@gmail.com

