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19.11.21. 

Via  nacka.tingsratt@dom.se, solna.tingsratt@dom.se 

Till återtagna  Hovrätten 
Nacka Tingsrätten 
Kronofogdemyndigheten  
Solna Tingsrätten 
Solna kommun (socken) 
Stockholms landstinget  
Förvaltningsrätten  m fl 
 
Mål nr Nacka TR     Ä 7719-21 
Utslagsnummer KF  37996-21/2110 
 
Krav om återvinning av mitt hem, nullifiering av beslut i hyresnämnden och 
kronofogden,  samt registrering av mitt hem som medborgar-egendom  tillhörande  
mig och min bror. För vägledning i rättstillämpningen. 
 
KLAGANDE-Återtagaren 
 
Namn:         Samuel Nsumbu Mbenza Schneeweiss Andreasson  
PN:              840208-0835  
Adress:        Karolinska vägen 18, 7 tr, 171 64 Solna 
 
 
SVARANDE-Återtagna 
 
REGION STOCKHOLM,  
LOCUM AB,  
HYRESNÄMNDEN STOCKHOLM,  
KRONOFOGDEN, 
FÖRVALTNINGSRÄTTEN, 
REGERINGSKANSLIET, 
KUNGAHUSET, och alla andra statens bolag. 
 
 
Sanningsredogörelsen om SAKEN. 
 
Begär verifiering validering av bolag och deras signatörernas autoritet 
 
Jag härmed meddelar om återvinning av mitt enda hem och nullifiering av bolags, som utgör 
sig vara hyresnämnden och kronofogden, beslut. Jag ansöker om att Ni registrerar beslutet av 
folkstatens Konungariket Sverige Lands Tingets domare Ditta av Gudalandet akka Ditta 
Rietuma, som har beslutat om att jag och min bror äger vår lägenhet så som vår medborgar 
egendom, som har återtagits av Lands Tinget, tillsammans med hela Sveriges 
fastighetsbeståndet, som del av pågående processen av Kapitulationen av AI och Jesuiterna. 
 
Jag även begär att Ni ska påvisa mig tydliga rättsliga bevis på att REGION STOCKHOLM, 
LOCUM AB, HYRESNÄMNDEN STOCKKHOLM, KRONOFOGDEN och 
FÖRVALTNINGSRÄTTENs verksamhet överensstämmer med folkstatens Konungariket 
Sverige grundlagar och medborgarnas rättigheter, då varje av dessa företag skall bevisa deras 
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autoritet med avtal med folkstaten Konungariket Sverige, och Sveriges urfolk – Svear, Götar, 
Germaner, Samer m m. Alla dessa bolag är numera enbart beroende av poäng på amerikanska 
bolagets VISA kort och av Kinesiska platformar,  och dessa bolag skrämmer alla med COVID-
pandemin trotts att 2020 dödlighet var inte högre. Jag begär att bevis läggs fram om att de inte 
utgör ett syndikat som driver dödsläger i Sverige och genom COVID 19 injektioner nu avrättar 
medborgarna, för att överta våra hem och sälja dem till inkommande och till förgiftar 
industrierna. Jag anser att det pågår ett dolt övertag och avrättning, inte ens ett krig, men 
avrättning i dödslägret, för det finns inga resurser till försvar. Ni alla har totalt förlorat 
förtroende för Ni har inte hållit i sannings kommissionerna för att utreda ingedienserna i dessa 
gift vacciner och har inte stoppat deras bruk, på äldre, Folket och t o m barnen.  
 
Alla dessa affärsbolag är registrerade på DNB.com och bedriver privat kommersiell 

verksamhet, och har inga mandat att utge sig att vara offentliga allmänna myndigheter, som 

har nu likviderats och övertagits av avrättarna. Så har DNB.com KRONOFOGDEN brutit upp 

lås i min lägenhet flera gånger och stulit mina saker som fanns i lägenheten, helt olagligt och 

genom krigsbrott, som nu hanteras av Nirnberg II Gudalandets ting. Dessa utländska 

affärsbolag som avrättar Sveriges befolkning försvaras av ER som utger Er att vara domare som 

dömmer enligt Sveriges lagar, vilket Ni inte ens förstår att Ni inte gör, då Ni har övertagits av 

UNIDROIT.org och AI Artificiell Intelligens automatiserade mobila system, som kontrolleras 

inte längre av Människorna. Vi måste nu göra slut på dessa masmmords processer, och det gör 

Vi. 

Jag begär att Ni indriver från Kronofogden, Hyresnämnden och Nacka Tingsrätten bevis på att 

de har rätt att dömma ärenden som gäller Folkstatens Konungariket Sverige medborgare som 

mig Samuel Andreasson och folkstatens LandsTingets egendom, som REGIONERNA genom 

krigs brott har olagligt övertagit. Detta då jag har inte erhållit från Polismyndigheten som 

utgett mitt pass, några medborgar avtal och inga avtal med dessa bolag, som utger sig vara våra 

myndigheter, men egentligen uppenbarligen har övertagits av utländska bolag, som bedriver 

stöld arbete av meborgarnas bostäder och hem, hela Sveriges fastighetsbestådet, åt Bill Gates, 

Klas Schwab & Co som har satt upp fastigheterna och oss alla på nya digitala platformar, som 

staten har inga mandat från oss medborgarna att överföra allt på, så som det nu olagligt har 

skett. Allt detta stöld sker under förteckninga av teknik utveckling och COVID pandemi, men 

egentligen leder till att alla Vi har nu hamnat i Kinesiska rättslösa Social Scoring tiranni 

Hunger Games villkor, ochj det är vår plikt att återetablera våra Medborgares, EU 

residenternas och Mänskliga rättigheter.  

Har Ni som anser Er vara domare, blivit jäviga och fått extra COVID poäng för att inte märka 

detta ? Där begär jag härmed Er att bli återtagna i tjänst åt folkstatens Konungariket Sverige 

Medborgare, och att tillbakadra från tjänst till COVID kuppens konspiratörer, för att slippa bli 

dömda i Nirnberg II rättegångarna för brott mot Mänskligheten. Jag erbjuder Er erhålla 

betalning i urfolks och medborgares oxa WIR checkar eller karvstockar, istället för Bill Gates 

digitala poäng i amerikanska bolags VISA MASTERCARD och kinesiska mobil apparna. Ifall vi 

nu inte säkerställer försäkring av det monetära systemet med icke elektroniska betalnings 

system, så kommer av Gates och Schwab planerad CIA genomförd Cyberattack att utplåna 

Svenskarna, vilken dag som helst, så som med Coop i somras. 

4 beslut av återtag upplöser systemiska högmålsbrott som avrättar Folket och min 
familj – All makt utgår ur Folket! 
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Jag anser, då allt tyder på detta, att dessa bolag numera arbetar för utländsk privat gruppering, 
och jag nu meddelar att Ni ska medverka för att  alla involverade ovan nämnda tilltalade bolag 
återtas tillbaka till folkstatens Konungariket Sverige medborgares fastigheter. För det bifogar 
jag den återetablerade Landstingets, av folkstaten Konungariket Sverige,  4 beslut av högste 
domaren Ditta av Gudalandet.  

1. Det ena gällande att jag och min bror äger vår lägenhet som medborgar egendom, och  
2. det andra om att Landstinget har återetablerats och bedriver sin verksamhet med 

medborgar och urfolks oxa (oxa betyder Människo-pengar som är inte skuld) checkar i 
WIR World Indigenous Runes i oxa trä run mynt och karvstockar, som ersätter SDR 
Special Drawing Rights digitala poäng i kort och mobiler, då SEK Svenska kronor bara 
finns för att dölja stölden av hela Sveriges finanssystem och alla banker, 

3. Gudalandets Nirnberg II beslut om pågående avrättning av Mänskligheten och 
Kapitulations krav till alla världens Massmords grupperingar som utger sig vara 
nationella regeringar och myndigheter. 

4. Beslut med diarienummer till Solna Polisen om arrestering av Andreas Arborelius, 
världsledaren av Mänsklighets avrättnigen och stölden av alla Mänsklighetens 
fastigheter. 
 

Jag arbetar dokumenterat aktivt ideelt med att återetablera från medborgarna stulna staten 
Konungariket Sverige, men arbete med statsförsvaret från massmördarna är numera helt 
obetalt!!! Detta systemfel måste Vi tillsammans rätta till, så att det är inte längre så att enbart 
de som upplöser medborgarstaten och förgiftar medborgarna, har medel och tillgångar.  Även 
av denna anledning ska mitt hem inte ges till REGION STOCKHOLM som försökt likvidera  
LandsTinget. 
 
I tusentals år stod Svearna och Götarna vid sina Galgstenar och dömde de som försökte göra 
dem hemlösa och barnlösa. Vi har nu återetablerat urfolks ting och vi Återtar häkterna men 
stänger fängelserna, för att kärleksfullt leva på landsbyggden igen. Alla ska skriva nu 
sanningsredogörelser för brott mot Sveriges urfolk och medborgare av Konungariket Sverige, 
och det ska Ni också göra. Då får Ni amnesty trotts administrativ tortyr, och Vi alla erhåller 
kvoter av oxa medel för alla basala behov, men dessa varor och tjänster ska Vi även skapa, så 
välfärd beror på våra arbetsinsatser, som görs från trygga medborgar hem. 
 
Min - Samuel Andreassons - återtagar ed.  

Jag Samuel Andreasson, adopterad son av Sveriges urfolk och folkstatens 

Konungariket Sverige medborgare, återtar nu av utländska avrättnings bolag, av 

Mänsklighetens Utiliserings Indutrin av Jesuit påvarna Francis och Arturo Sosa, från mig 

genom våldsam bedräggeri stulen lägenhet som är mitt, min sons och min brors hem  

där jag har bott i 12 år här, i vår adopterar fädernas land Sverige, som Vi älskar och försvarar 

från de sluga massmördarna av Mänskligheten som har tagit makten över Sverige och världen, 

med flera epicentrum, bl a - Karolinska UniversitetSjukhuset, som skulle betala mycket  till 

konspiratörerna som stulit min lägenhet, för att fortsätta avrätta Folket med sluga gifter som 

maskeras som vacciner. 

Jag utlyser alla mig attackerande parter vara drivna, genom deras löner, av omänsklig Artificiell 

Intelligens, som avrättar Mänskligheten, varmed Era alla argument och påståenden är Null och 

Void. Ni är systemiskt jäviga och förstår inte ens  själva vem Ni arbetar för, och därmed kan Ni 
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inte bedriva Myndighets utövande Auktoritet. Dessutom har Ni aldrig verifierat Eran Autoritet 

till mig.  

Lägenheten är min nu, och Ni ska backa nu och Kapitulera tillsammans med den för 

arrestering utlyste Andreas Arborelius, som gett Extrem Jesuit Ed till Jesuiten Pope Francis, 

men inte till folkstatens medborgare, som lurats till hemlöshet och förgiftning. Ni ska  

tillbakadra från tjänsterna för Mänsklighetens Utiliserings Indutrin där även SVERIGES 

DOMSTOLAN har ingått, och alla domstols fastigheter och personal återtas nu i Folkstatens 

Konungariket Sverige tjänst, genom urfolk och medborgare trogen laglig regering, som även 

sköter revision och återtag av alla stulna REGERINGSKANSLIETS verksamheter, då den har 

agerat genom SWEDEN KINGDOM OF US SEC.gov utländsk makt registreringar, och saknar 

lagliga avtal med Sveriges urfolk och medborgar föreningar.. 

Jag skickade ansökan till Solna Tingsrätten, som borde ha behandlat min klagan, då lokal Solna 

församling ska hålla mina medborgares aktier/stockar i vår folkstat Konungariket Sverige. 

Detta har inte skett och ärendet behandlades av Nacka, vilket är bevis på att våra socken 

medborgares stockar har stulits och Vi är nu fångar och gysslan hos ockupations makten, som 

lämnar oss hemlösa. 

Alla Människor är hemlösa nu, och helt beroende av att arbeta som löneslavar i Jesuit påvarnas 

arbetsläger världen över. Istället ska Människor arbeta för sina lokala urfolks och medborgar 

föreningar som knyter avtal för att driva statliga, unionens och världens institutioner, vilket Vi 

ska nu etablera. 

Vi har 10.11.21. anmält även Polismyndigheten för att ha övertagits av främmande makt och Vi 

har begärt att kardinalen Andreas Arborelius arresteras för att kapitulera och avlägga 

sanningsredogörelserna för att stoppa pågående avrättnings attack med COVID injektionerna 

fejkade till vacciner, och systemiska brott mot folket som görs hemlösa. Största andelen av 

befolkningen har nu blivit  förgiftade av prion skapande i kroppen gen modifierande COVID 

injektionerna, som även kan innehålla dödliga parasit ägg som ebola m fl, och även Polisen och 

alla vilseledda människor är i rask behov av Detox med anti parasitmedel som Ivermectin, 

Hydroxichlorokin, Suramin, samt fasta i en vecka med mycket vatten, för att de 

genmodifierade cellerna ska ätas upp av de gamla oskadade.  

Ytterligare hav Vi återtagit rättsligt LandsTinget som har fortfarande inte praktiskt återlämnats 

av ockupationsbolaget REGIONERNA som ersatte helt olagligt genom bedrägeri  det 

tusentalsåriga LandsTinget. Därför bifogas det flera beslut från det återetablerade 

LandsTingets domare Ditta av Gudalandet. 

Nacka skribenterna skrev att Hyresnämdens beslut har vunnit laga kraft, men jag begär nu 

bevis att Hyresnämnden har rätt att dömma i ärendet, då det är uppenbart att dess domare är 

jäviga privata affärsbolags anställda och har inga avtal med eller ed till  medborgarna av 

folkstaten Konungariket Sverige. Vi driver en reform av Återtag av alla genom bedräggeri 

stulna från folket myndigheter och Vi begär att Ni medverkar i detta process och stoppar alla 

Folkmördare som bidrar till förgiftning och stöld av folkhemmet, och fördrivande av 

medborgare och deras barn i hemlöshet. 
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Jag anser ätt det är helt brottsligt att min ansökan till Solna Tingsrätten har vidarefodrats till 

Nacka Tingsrättten, för Solna Tingsrätten borde ha haft kännedom om mina medborgares 

andelar i folkstaten och mina rättigheter till hem och familj, varmed ingen borde kunna ta bort 

min lägenhet ifrån mig. Frågan är var är mina stats andelar, mina medborgares mark 

rättigheter och våra folkstatens medborgar bank konton? Varför dras det medel från sådana 

konton för att betala utövare av stöld beslut av medborgarnas lägenheter, och rådmannen 

Björn Malmqvist och beredningsjuristen Cecilia Lönnqvist erhåller feta ersättningar, trotts att 

dem har inte tillgodosett medborgarnas rättigheter? Det är ett systemfel som Vi nu ska rätta 

till genom att revision av SVERIGES DOMSTOLAR anses nu varit felaktigt och bedriven av 

främmande makt, och den ska inte vara oberoende från folkstatens medborgarskara framöver, 

men vi nu kommer att revidera systemfel och rätta till dessa. Var är medborgarstockarna?!! 

Jag kräver återvinning av min lägenhet och ”nullifiering” av Hyresnämndens och 
Kronofogdemyndighetens beslut. 
 
Jag åberopar nya omständigheter: 

1) Lägenheten är inte egendom av DNB.com affärsbolaget REGION STOCKHOLM, 
etablerat några år sedan och driven av globalist nätverket CITIES, som bedriver 
chipisering och långsam avrättning av Sveriges medborgare med gifterna inom World 
Bank projected COVID (Certificat Of Vaccination ID), gömda under falsk betäckning 
som vacciner. Lägenheten är egendom av av Sveriges urfolk och medborgarna lagligt 
återetablerade folkstaten Konungariket Sverige Lands Tinget, som har nu gett mig 
rätten att förvalta lägenheten som min egendom, vilket kan bevisas av bifogat beslut. 

2) affärsbolaget REGION STOCKHOLM är ett av utländsk makt driven bolag, som är 
dömd i Nirnberg II Gudalandets förhandlingar och ska kapitulera från dess avrättning 
av Sveriges befolkning och affärsverksamheter av stöld av medborgarnas fastigheter, för 
att göra Sveriges medborgare hemlösa. 

 
Bevis av Arresterings Order med begäran av Kapitulation inlämnad till Polisen i Solna 
 
Dokumentet med beslutet inlämnad till Polisen i Solna 10.11.21. med DNr 5000-K1365685-21 

OFFENTLIG URKUND TILL POLISMYNDIGHETEN OM ARREST AV KARDINALEN FÖR 
KAPITULATION AV DÖDS KULTEN. 10.11.21 
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-
stampel-skan-20211110.pdf 

För att klicka på länkarna bifogas ostämplad osignerad version 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-
10.11.21.pdf 

Video Ditta av Gudalandet lämnar in Kapitulations/Återtags kravet till Solna Polisen 

https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-
kapitulerar-.html  
 
Bevis på pågående avrättning av Mänskligheten i världen och i Sverige 
 

https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-stampel-skan-20211110.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/min-atertag-av-polisen-ditta-dnumretpm-stampel-skan-20211110.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-10.11.21.pdf
https://loveorder.files.wordpress.com/2021/11/till-piraterna-fr-sverigeforvaltaren-mss-10.11.21.pdf
https://rumble.com/vp8ioc-imperatorn-ditta-av-gudalandet-tertar-polisen-fr-ddskulten-som-kapitulerar-.html
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https://americasfrontlinedoctors.org/2/frontlinenews/exposed-klaus-schwabs-school-for-
covid-dictators-plan-for-great-reset/ 

FDA un CDC knew all lethal and chronical desease altering effects of COVID injections before 
they started the attacks on Humanity 

Remdesivir and Ventilators (Hospital Protocol) killing MANY people (odysee.com) 

Hospital Protocols Are Killing Covid Patients 
https://odysee.com/@LauraLynnTT:9/HospitalProtocols:1  

https://odysee.com/@decentraleyes:2/Australian-paramedics-speak-out---huge-number-of-
horrific-va:c 

https://thedrardisshow.com/, Americas Frontline Doctors, World Doctors Alliance 

COVID-19 Hospital Protocols Have Turned Hospitals Into Killing Fields 
https://odysee.com/@Robert-Self:a0/COVID-19-Hospital-Protocols-Have-Turned-Hospitals-
Into-Killing-Fields:4  

Woman resisted hospital protocols and her man walked out of Hospital 3 days after ventilator 
offer  https://odysee.com/@Justice_League_Odysee:d/TruthinRadio:6 

Jag fortfarande ser fram emot att Vi ska ha gott samarbete och att Ni kommer att Kapitulera 
från att arbeta under tirani av AI som drivs av digital Convergence fångade psikopatiserade Bill 
Gates och Klas Schwab åt Jesuiterna Andreas Arborelius och Francis. Istället ska Vi 
tillsammans nu återetablera på riktigt LandsTinget och återtag av alla fastigheter och 
rehabilitering från alla lögner och Romersk Jesuit Inkvisition, tillbaka till Lutersk Kristendom, 
som hade förbjudit Jesuiter enda tills 1980 talet i Sverige. Må det bli så igen. 

Mina verksamheter för Folket, registrerade i mitt hem 

I mitt hem, beroende på statens övertag av främmande makt som stulit statens fastigheter och 
medel för viktiga grundläggande stats försvars verksamheter, finns registrerade även flera av 
mina verksamheter, så som Frihet Sverige, m fl, där jag med andra medborgare bedriver laglig 
och för Mänsklighetens överlevnad avgörande stats försvarsarbete. Genom att stjäla mit hem, 
har därmed de tilltalade anklagade återtagna bolag, bedrivit krigsbrott mot Sveriges Folk och 
folkstaten Konugariket Sverige. Det är rent av en hel rad av krigsbrott som ska rättas nu. 

Hjärtligt, 

Samuel (Nsumbu Mbenza Schneeweiss) Andreasson  

T   Min personligen 0702053832, samt 0703 999 069 domaren Ditta Rietuma akka Ditta av 

Gudalandet. Domarens utnämnings bevis bifogas som bilaga. 

E   Min personligen  samuel.andreasson@gmail.com, samt urfoks och medborgartinget Lands 

Tinget, som driver återtag av min lägenhet och hela stats återtags stöld-bo   info@loveorder.info, 

med domaren Ditta Rietuma, akka Ditta av Gudalandet. 
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