
22.11.22. 

Begäran av verifierande och autoriserande fullmakter och avtal inom folkstaten Konungariket Sverige, som 
bevisar att  MMD är ett lagligt domstol och de involverade rådmän, nämndemän och domarna är lagliga och 
fullmäktigade, samt godkända som lojala och ed svurna till Folk av Sverige och grannländerna, samt är inte jäviga 
till det privata militär industriella komplexet. 

Till Miljödepartamentet, Regeringskansliet 
Till Sveriges Domstolar, Nacka Tingsrätt, MMD 
Till SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten 
 
För registrering som aktbilaga i mål  M 1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16. 
 
Strukturutredning av Miljödepartamentet. Strukturutredning av 
Sveriges Domstolar, Nacka Tingsrätt, MMD. Strukturutredning av 
SSM 
  
 
I samband med stundande tingsförhandlingar angående utökad lagringskapacitet och 
verksamhet i Clab, samt beslutet om att bygga slutförvaret i Forsmark, uppmanas 
myndigheten Regeringskansliet och SSM att genomgå en strukturutredning, och 
autoritetsutredning av de inblandade signatörerna i alla domstols ärenden så som M 
1333-11, M 4617-13, M 7062-14, M 6009-16. Aktbilaga 583 fr 17-08-28, i M1333-11 
visar mitt tidigare förfrågan som blev olagligt obesvarad. 
 

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/slutforvaret-for-anvant-karnbransle/ 

Artikel från Miljödepartementet  Slutförvaret för använt kärnbränsle. Publicerad 27 januari 2022 

Regeringen tillåter slutförvaret för använt kärnbränsle och den inkapslingsanläggning som behövs för 
att hantera det använda kärnbränslet. Processen fortsätter med att mark- och miljödomstolen ska 
besluta om tillstånd och villkor. Strålsäkerhetsmyndigheten kommer sedan att granska och godkänna 
det fortsatta arbetet i en stegvis prövning. 

Autoritets/fullmakts/kompetens/ jävs/avtals granskning består av 5 delar - 
 
1. skicka till oss för granskning dokument som styrker att staten Konungariket 
Sverige är en medborgar stat, och inte ett av främmande makt ägt syndikat av 
business bolag som är bevisligen registrerade på UPIK.de och DNB.com, 
2. skicka till oss för granskning inskannade original dokument som styrker att 
REGERINGSKANSLIET, MILJÖDEPARTAMENTET, SVERIGES DOMSTOLAR är 
statliga myndigheter, och är inte ett privat business bolag eller filial till ngn bank, fast 
uppger DUNS nr  på bissnode och - namger primary executive, och betalning till 
Sveriges Domstolar går till Finsk privat bank Nordea, 
3. skicka till oss för granskning myndighetutövande chefers namn, CV, avtal och ed 
till och med medborgarna av folkstaten Konungariket Sverige och dess urfolk, så att 
det blir tydligt att de är lojala Sveriges medborgare och urfolk,  
4. skicka till oss för granskning myndighetutövande domares och besluts 
signatörernas namn, CV, avtal och ed till och med medborgarna av folkstaten 
Konungariket Sverige och dess urfolk, så att det blir tydligt att de är lojala Sveriges 
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medborgare och urfolk, så som Per Bolund, Lina Österberg, Annika Strandhäll, Eva 
Nordmark, Anders Lillienau m fl. Likväl SSM experternas jäv dokumentation. 
5. skicka till oss namn och stadga, med direkt kontaktuppgifter till dess ledning, av 
den organisation som kommer att se till att kontinuiteten av dessa projekt kommer att 
underhållas även om 30/50/100/500 år, och kärnavfallet kommer inte att användas 
mot Sveriges invånare och Mänskligheten.  
 
Er myndighet ska presenteras med dess Stadgar/Bolagsordning och Styrelse eller 
med dess Stadgar/Bolagsordning och Stiftelseurkund/Förordnande eller liknande.   
 
Vi ska granska om Stadgan eller Bolagsordningen verkställer att 
styrelsemedlemmarna måste arbeta för statens medborgares och urfolks väl.  Avtal 
signerade av styrelsemedlemmar mellan organisationen och staten skall emailas 
inskannade hit.  Er myndighet måste kunna påvisa/bevisa dokumenterade bevis för 
att staten representeras av ett fullmäktige som har svurit ed till Sveriges 
medborgares och urfolks bästa.  Statens fullmäktige skall respektera Sveriges 
urfolkssamhällens proklamationer och Sveriges grundlagar framför alla andra 
lagar/författningar och förordningar, bestämmelser, regler, föreskrifter, stadgar/-ande, 
arbetsordningar etc och måste genom statens strukturer inom administrationen ha 
verkställt mekanismer som verkställer grundlagen att All offentlig makt i Sverige utgår 
från folket.  Statens fullmäktige ska hålla Sveriges medborgares och urfolks liv som 
heliga Gudaskapelser som bestämmer fred, välfärd och 
statsordningen/konstitutionen i Sverige.  Hela kedjan mellan  Er myndighet och 
medborgares möjlighet att utöva makt via statens organisationer skall vara bevisad i 
denna dokumentation. 
 
Medborgarens i grundlagen stadgade rättigheter ska alla vara av medborgarna 
godkända som genomförda för att Staten ska kunna konstateras som bevisligen 
vardande en befintlig struktur som har auktoritet, och för att den och av den inrättade 
domstolar ska ha rätten att döma medborgaren.  De i Tyskland registrerade 
affärsföretagen, i UPIK.de, eller de registrerade i det feodala amerikanska DNB.com 
registret, har ej sådan rätt eller auktoritet då de är utländska affärsföretag. 
 
Myndighetens högsta chefer och styrelsemedlemmar ska dessutom redovisa de 
nätverk de är med i.  Det begärs att de ska svära skriftlig, muntlig och videoupptagen 
lojalitetsed till befolkningen i de områdena som de ansvarar för eller de ska avgå från 
sina uppgifter. 
 
Myndighetens högsta chefer och styrelse medlemmar måste svära att de är 
kompetenta att undvika att genomföra nya världsordningsplaner åt Rothchilds & Co 
att sysselsätta Sveriges invånare i 3e världskriget närande privata business 
korporationer och massmord av de som inte underordnar sig den automatiskt 
digitaliserade totalitära 
mikrochipningen som redan är genomförd via beroendet av bankkort m m. 
 
Ni ska svara via epost med PDF bilagor och inom en kalendervecka, senast 29 
November. 
 
Anna Lind, Bredängens Urfolk,  
T 0729-304 193   E  annalind118@gmail.com  
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