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Till Folkhälsomyndigheten 

 

Detta brev skall diarieföras. 

 

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar 

enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få 

svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för 

en diagnos: 

 

1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit 

av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de 

insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt 

att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 

eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 

och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat 

fastställas? 

2. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha 

insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några 

som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så 

fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har 

Covid19. 

 

 

Solveig Silverin 

 

 

Mvh 

 

Solveig Silverin 
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TILL ER ALLA GODA SVENSKA 

MEDBORGARE 

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, SVT/SR 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 hos alla makt- och 
myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär 
dagboksblad med vändande e-post 

  

2020-11-04 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, 

socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i 

Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), SVT/SR och 

riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och 

betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare 

HJÄLP TILL ATT SPRIDA VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK 

SANNINGEN OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT 

MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SKA 

FRAM ÄVEN I SVERIGE 

  

Sveriges Radio, SVT, TV4 och riksmedia/alternativ media, nya media på internet, har 

här i dagens massutskick allt som behövs för att avslöja och delge nationen Sveriges 

medborgare om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare, det återstår att se om så sker på bred enad front i Sverige! 

  

Du som läsare av massutskicket kan hjälpa till att delge alla dessa ovan omnämnda 

om vad som uppenbart undanhålls av SR, SVT, TV4, riksmedia och alternativa 

media/nätmedia om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare. 



  

Alla folkvalda politiker i Sverige ska såklart få del av detta, och deras undersåtar och 

medhjälpare dvs. tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner(fd landsting) och kommuner, 

alltså den samhällsfarligaste KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN PERSONLIGT 

ANSVAR! 

  

Du som läsare kan säkerställa att så blir fallet, hjälp till att sprida vidare så inga 

av dessa ovan omnämnda kommer undan sanningen och verkligheten om 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges 

medborgare! 

  

SR, SVT, TV4 och riksmedia har ett enormt ansvar att 

avslöja och delge nationen Sveriges medborgare om 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen 

Sveriges medborgare 

  

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 37 

  
Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare, du läser mera i den 
bifogade filen TILL.... 
  

  

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter 

Ulf Bittner 

    
  

  

 


