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Från: 
Skickat: 
Till: 

Amne: 

JK 
Box 2308 
103 18 STOCKHOLM 

>hotmail.se> Eva-Lena Vallentin <eliah51 _ 
den 1 april 2014 11:20 
Registrator; Anna Skarhed; smhi@smhi.se; lena.hall.eriksson@smhi.se; 
pontus.matstoms@smhi.se; registrator@naturvardsverket.se; 
maria.agren@naturvardsverket.se; kerstin.cederlof@naturvardsverket.se; 
lisa.fuller@naturvardsverket.se; berit.oscarsson@naturvardsverket.se; exp-hkv@mil.se; 
miljodepartementet.registrator@regeringskansliet.se; erik.bratthall@regeringskansliet.se; 
tipsa@aftonbladet.se; jan.helin@aftonbladet.se; lena.melin@aftonbladet.se; 
lena.widman@aftonbladet.se; maria.tragardh@aftonbladet.se; redaktion@expressen.se; 
thomas.mattsson@expressen.se; david.levin@expressen.se; 71717@expressen.se; 
nyhetstips@dn.se; gunilla.herlitz@dn.se; anna.aberg@dn.se; www@dn.se; tipsa@svd.se; 
fredric.karen@svd.se; gunilla.asker@svd.se; olle.zachrison@svd.se; 
cecilia.kronlein@gp.se; socialdemokraterna@riksdagen.se; moderaterna@riksdagen.se; 
sverigedemokratema@riksdagen.se; vansterpartiet@riksdagen.se; 
centerpartiet@riksdagen.se; info@mp.se; info@kristdemokraterna.se; info@folkp.surf-
town.net; artiet.se@mailout3.surf-town.net; 
registrator.riksdagsforvaltningen@riksdagen.se; ledningen@piratpartiet.se; 
info@skanepartiet.org; info@landsbygdspartiet.se 
JK-anmälan med skadeståndskrav 

ÄDACTA UTAN. 
2 0 l f - 0 f - f i 

v4w%z jSWVztW 

GiRD / ^ ^ 
, W^&L 

/ ^ * 
^ 

^4%{^ - 6 ^ ^ ^ 

ANMÄLAN MED SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT REGERINGEN (MILJÖDEPARTEMENTET), FÖRSVARSMAKTEN, 
NATURVÅRDSVERKET OCH SMHI FÖR BROTT MOT BL A OFFENTLIGHETSPRINCIPEN 

Med start den l l : e februari 2014, d v s för sju veckor eller 49 dagar sedan, har regeringen (Miljödepartementet), 
Försvarsmakten, Naturvårdsverket, och SMHI m fl kontaktats med krav på svar och handlingsplan rörande de hot 
mot människors hälsa liksom hela ekosystemet som utgörs av den aerosolbesprutning av himlen som dagligen sker 
över Sverige. 

Den enda myndighetsinstans som försökt agera i enlighet med offentlighetsprincipen och faktiskt svarat är 
luftfartsverket. 

Anmäler nu regeringen, Försvarsmakten, Naturvårdsverket och SMHI och för brott mot bl a offentlighetsprincipen. 

Anmälan inkluderar skadeståndskrav från vardera motparten om 100 000 kronor, d v s totalt 400 000 kronor för 
undertecknad. 

Den pågående aerosolbesprutningen över Sverige kan knappast ske utan regeringens godkännande och ovan 
nämnda myndigheters inblandning och vi reserverar oss därför rätten till ytterligare skadeståndskrav mot dessa men 
även andra parter när omfattningen på aerosolbesprutningen och mörkläggningen bekräftats. 

Mvh 

Bilagor: 

1. Skrivelse till bl a Naturvårdsverket, Försvarsmakten, SMHI, Luftvarsverket och regeringen: 
http://raddasverige.nu/7page id=258 
2. Den här skrivelsens hemsida: http://raddasverige.nu/?p=272 

Eva-Lena Vallentin 
eliah51@hotmail.se 
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