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Gudalandets Konungariket Sverige Lands Tingets mall-beslut för alla medborgares
återtag av sina stulna hem, som registreras i det lokala urfolks tinget.
Beslut/avtal om att Sveriges medborgare Samuel Andreasson och hans bror Johannes
Andreasson, genom sin medborgarrätt ÅterTar sitt hem – lägenheten nr 574 (1704) i
fastigheten Haga/4:18, på Karolinska vägen 18, Solna - från ockupations affärsbolag som
genom högmålsbrott övertagit Folkstatens Konungariket Sverige fastighets beståndet och
avrättar rikets stock ägarna/medborgarna genom digitala SDR Special Drawing Rights poäng, i
Amerikanska VISA MASTERCARD, som ersatt Riksbankens Svenska Kronor, och accepterar
genom PsyOp påtvingade GenModifierande biovapen injektioner som falskt kallas vacciner.
Det på DNB.com registrerade affärsbolaget REGION STOCKHOLM har etablerat dödsläger
genom att 1.1.2020 likvidera det tusentalsåriga landstinget, som skyddat Sveriges invånare i
tusentals år.
Det ursprungliga bostads avtalet är skapat på blanketten av Fastighetsägarna Sverige formulär
nr 10A upprättat 1990 i samråd med Hyresgästföreningen, Riksförbundet och
Konsumentverket, som alla är medborgarna omyndigförklarande myndigheter, skapade för att
avleda medborgarnas uppmärksamhet från att det finns inga avtal bifogade till deras pass, om
deras stockar i sin stat Konungariket Sverige, varmed alla medborgare blivit hemlösa eller
hyresgäster så länge de inte slavarbetar eller tiger från affärsbolag som stulit deras stats
stockar, banker och pensionfonder m m och säljer dessa på privatiserade stock exchange
platformar, som skuldsätter hela Jordens befolkning och genom AI överför makten till en
tyranni världs regering, som är helt olaglig och opåverkbar.
Både hyresavtalet KH5-574-01 från 2010-11-16 signerad för uthyraren affärsbolaget Stockholms
Läns LandsTIng av affärsbolagets Locum AB representant med oklar signatur utan
namnförtydligande,
samt hyresavtalet KH5-574-02, på affärsbolagets FASTIGHETSÄGARNA blanketten reviderad
2017, med samma 10A form men med sist övertagna statsbanken SABO, med hänvisning till
beslut från affärsbolaget utan autoritet HYRESNÄMNDEN I STOCKHOLM, där i det nya
dokumentet som påstås vara ett avtal, har Johannes lurats av Locum AB att skriva ut sig från
sitt hem, och överlämna fastigheten till det nya affärsbolaget REGION STOCKHOLM som har
nu 1.1.20. likviderat det tusentalsåriga landstinget,
är bevismaterial för dokumentation i Gudalandets Nirenberg II Jords Alltinget om
konspiration av en liten grupp omänskliga människor som har stulit Folkstatens
Konungariket Sverige medborgares LandsTing och hela fastighetsbeståndet för att
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genom AI etablera i den ett systemiskt alltomfattande dödsläger för medborgarna,
som avrättas genom dold vapenisering av vanliga produkter och tjänster.
I utredningen har framkommit att staten har inte gett Samuel och Johannes några som helst
andelar i deras stat, varken mark eller bostad, varmed staten och Landstinget har begått brott
mot männen.
Härmed är det beslutat att lägenheten nr 574 (1704) på Haga/4:18 Karolinska vägen 18, i
Solna är inte enbart någon hyresrätt, men ägs av medborgarna Samuel och Johannes
Andreasson, och inte som bostadsrätt, men som medborgarnas egendom, som den del
av huset som lägenheten utgör bland alla Lands Tingets fastigheter. Detta äganderätt
är med detta beslut bestyrkt i Folkstatens Konungariket Sverige LandsTinget.
Dessutom ska Samuel och Johannes erhålla kompensation för långvarig lidande
beroende på terror från affärsbolag som de så kallade uthyrarna, Inkasso och
Kronofogden m fl. Kompensationen skapar de själva genom att fylla oxa WIR (World
Indigenous Runes) checkarna, i summa av 10.000 WIR var, värda 2 x 100.000 SEK, som gåva,
som registreras hos urfolks tinget, och konverteras av lokal socken administration till det
valuta som påtvingats av den numera låsta Riksbanken, utan avtal eller bevis på laglighet av
valutan som borde varit av referendum styrkt rikets betalningsmedel. Även brottsutövande
anstälda inom staten simulerande affärsbolag erhåller kompensationer på 1.000 WIR, värda
10.000 SEK, för varje bedräggeri som de påtvingats genomföra innan 23.6.21., ifall de skyndsamt
bidrar till systemskifte till medborgarstat i Gudalandet.
Detta beslut bygger på tidigare 4 dekret av Gudalandets Nirenber II Altinget som hålls av
Jordens Högste domare Ditta av Gudalandet, akka Ditta Rietuma, med beslut, dekret och
urkunder som kan laddas ner från urfolks och medborgar statens webbsida MSS.lege.net, och
för världstinget - från LoveOrder.INFO, där alla stadga och video presentationer går att finna.
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