
Ærumeiðingar á bloggi forseta bæjarstjórarnar Mosfellsbæjar, Karls Tómassonar 

 „Auðvitað vita allir sannir umhverfisverndarsinnar að Varmársamtökin er náriðill og ekkert 
annað.“ 

 „Varmársamtökin, því þessi 4-5 manna fáráðlingaklúbbur telur sig vera 
umhverfisverndarsamtök.“ 

 „Samfylkingin ól af sér þessi hryðjuverkasamtök sem frægust eru fyrir að skemma 
vinnuvélar...“ 

 „Sennilega mun Ingibjörg flytja Varmársamtökin til Gaza til að aðstoða Ísraelsmenn og 
Hamas til að fremja  hryðjuverk þar...“  

 „Það er auðvelt að taka æru eins einstaklings og ata hana auri þegar heill stjórnmálaflokkur 
og fjölmiðlar Jóns Ásgeirs eru skipulagðir þáttakendur...“ 

 „...hryðjuverkasamtaka Samfylkingarinnar sem frægust eru fyrir að hafa eyðilagt vinnuvélar 
fyrir verktaka sem varð það á að vera leggja veg upp með Álafosskvosinni.“ 

 „Dýraníðingar er tegund sem ætti að vera í útrýmingarhættu en því miður heyrist alltaf 
eitthvað af slíku svipað og með Varmár-smásamtökin.“ 

 „Hryðjuverkasamtökin í Álafosskvosinni sem stofnuð voru af flokkssellu Samfylkingar til 
þess að svívirða bæjarfulltrúa Vg...“ 

 „Skipulagt einelti á bæjarfulltrúa er auðvitað saga útaf fyrir sig en hitt er kostnaðurinn sem 
hlýst af afbrigðilegum hvötum þessa fólks hlýtur að hlaupa á tugum ef ekki hundruðum 
milljóna króna...“ 

 „Sperrileggurinn Gunnlaugur B. var að venju eins og sperrtur hani uppfullur af grobbi og 
sjálfumgleði með ámóta þvælu-...“ 

 „Eitt er víst að ég er ekki vanur að gefa eftir þegar að mér og mínum er vegið og ég hef ekki 
sagt mitt síðasta orð og það munu þessir ágætu einstaklingar fá að kynnast“ 

 „Þetta druslulið sem þykist vera svo gáfað og vel-menntað en er algjörlega gjörsigrað af 
bókbindaranum Karli og góðum vinum hans.“ 

 „Mannstu Kalli minn þetta hefst víst allt með seiglunni og hana áttu nóga til. til hamingju 
vinur við vitum að náðarhöggið verður greitt innan skamms.“ 

 „Hrokagikkirnir í Varmársamtökunum léku leikinn á kostnað okkar skattgreiðenda. Vægt 
áætlað hafa þessi hryðjuverkasamtök kostað hvern og einasta bæjarbúa um 150.000 kr.“ 

„Varmár-rotturnar eru þó hverfandi vandamál sem betur fer enda er meindýraeyðir 
Mosfellsbæjar með góð tök á málinu og mér skilst að það styttist í að þeim verði útrýmt.“ 

 „Tjara og fiður er það sem hæfir Varmársamtökunum“ 

 „... þau í raun og veru eru byltingarsella ofstækisfólks...“ 


