
Listi yfir ærumeiðandi ummæli á bloggi Karls Tómassonar: 
 
Áður en lengra er haldið bendum við á eftirfarandi texta á blog.is um ábyrgð notenda 
á blogginu: 
 
Með því að staðfesta þessa skilmála er notandi að staðfesta að hann beri ábyrgð á 
öllum skrifum, myndbirtingum, myndbandabirtingum og öðru efni sem birtist á síðu 
hans. Óheimilt er að birta á síðum efni sem særir blygðunarsemi manna. 
 
Hluti af ummælum á ktomm.blog.is um Varmársamtökin: 

• 4-5 manna fáráðlingaklúbbur sem telur sig vera umhverfisverndarsamtök 
• aulaklúbbur sem gerir ógagn í Mosfellsbæ 
• bloggdólgar með undarlegar hvatir 
• hafa allt á hornum sér. 
• hafa lagt Karl og fleiri bæjarbúa í einelti 
• með eineltistilburðir 
• Felu-Samfylkingin hér í bæ 
• felusamtök fyrir Samfylkinguna og Framsókn 
• flokksbundið Samfylkingarfólk 
• frægust fyrir að hafa eyðilagt vinnuvélar fyrir verktaka  
• gera aðför að KT að undirlagi Samfylkingarinnar  
• að gera grín að Karli Tómassyni fyrir að vera berjast við krabbamein og 

kalla það "ROTSJÚKDÓM HANS" 
• gungur og druslur og settu upp leynibloggsíðuna Valdi 

Sturlaugz/smjerjarm eða Varmársamtakavaldi. 
• hafa bara fram að færa lygi þeirra sem hafa slæma samvisku 
• hafa komið fram undir því yfirskyni að þau væru umhverfisverndarsamtök 

þegar þau eru í raun og veru pólítísk neðanjarðarsamtök 
Samfylkingarinnar.  

• hafa sannarlega hafa ekki hreint mjöl í pokahorninu 
• halda á lofti sögusögnum um mútuþægni og annan sora 
• héldu að það yrði leikur einn að knésetja Karl - eins og að drekka vatn. 
• hrokagikkir sem leika sér á kostnað okkar skattgreiðenda. Vægt áætlað 

hafa þessi hryðjuverkasamtök kostað hvern og einasta bæjarbúa um 
150.000 kr. 

• hryðjuverkasamtök  
• hryðjuverkasamtök í Álafosskvosinni stofnuð af flokkssellu Samfylkingar  
• hryðjuverkasamtök Samfylkingar 
• í raun álíka bitlaus og draugurinn Casper) - bara ómerkileg með 

eindæmum, „ófínn pappír“ eins og amma hefði sagt! 
• Jón Baldvin er Guðfaðir hryðjuverkasamtaka Samfylkingarinnar [VS] 
• Jón Baldvin hefur jú verið mikill talsmaður Varmársamtakanna frá upphafi 
• leggja sjúklegt hatur á Karl og það sem verra er reyna að breiða út orðróm 

um mútuþægni og valdníðslu þ.e. saka hann um að brjóta landslög 
• ljúga upp á annað fólk og dreifa óhróðri og eru vesælar gungur. 
• með bloggdólga með undarlegar hvatir á sínum snærum 
• með háreysti og dónaskap 
• með metnað á lágu plani 



• náriðill og ekkert annað.. 
• ofstækisfólk sem blásaklausir verktakar hafa orðið fyrir skemmdarverkum 

frá. Blómleg byggð væri risin í Helgafellslandi ef Varmársamtökin hefðu 
ekki með linnulausum kærum tafið allar framkvæmdir. 

• ofstækisfólk úr röðum Samfylkingarinnar  
• pólítísk neðanjarðarsamtök Samfylkingarinnar 
• Rafrænt einelti 
• reyna markvisst að sverta Karl með öllu hugsanlegu móti 
• runninn undan afturenda Samfylkingarinnar 
• ræða hlutina gersamlega í magnþrot og kalla það lýðræðislega nálgun 
• röfla endalaust yfir öllu. 
• samtök Jón Baldvins og fjölsk. hans og hafa vafalítið unnið bæjarfélaginu 

mikið tjón. 
• skulda öllum mosfellingum afsökunarbeiðni 
• skömm bæjarins. Niður með Varmársamtökin 
• Strengjabrúður Samfylkingarinnar 
• svívirðilega rætnin og fúskarar í öllu sem viðkemur skipulagsmálum. 

Samfylkingin ætti bara að skammast sín og taka undir það sem vel er gert 
en níða ekki alltaf niður skóinn af þeim sem sannarlega eru að vinna hér 
stórvirki. 

• tengd fýlupokaflokkunum hér í bænum og hafa ekki getað þvegið af sér 
þann stimpil að vera eins kona Litla-Samfylking hér í bænum. Ótalmörg 
rök lúta að því að svo sé. 

• toppuðu bjánaganginn með kröfu sinni um lokun á síðu Karls. Þau eru einn 
stór brandari. Aðhlátursefni!!! 

• trúa því að það sé í eðli Karls að fela sig á bak við gardínur!!! 
• trúðar í Samfylkingunni 
• Varmársamtakaprumpið er kosningabrella Samfylkingar 
• voru strax í upphafi stofnuð sem pólítísk samtök af Jóni Baldvini og 

félögum í samfylkingunni til þess að koma höggi á pólitíska andstæðinga. 
• aðaltalsmenn Varmársamtakanna er flokksbundið Samfylkingarfólk. Frá 

þeim bænum hafa samtökin einnig fengið mikinn stuðning allt fram að 
þessu. 

• brugðust algjörlega í umræðunni með því að tala máli tveggja flokka.  
• eiga að láta staðar numið í niðrandi skrifum um menn og málefni í 

Mosfellsbæ 
• eiga enga kröfu á að vita hverjir skrifa á heimasíður sem koma 

samtökunum ekki við 
• eiga það skilið að vinir KT reyni að taka upp hanskann fyrir hann og skrifa 

undir hinum ýmsu nöfnum 
• kemur ekki við hvað gerist í tölvum vina KT eða út í bæ  
• komust að því að þessar athugasemdir komu úr tölvu KT 
• er fámennur hópur fólks, sem virðist hafa flest á hornum sér  
• er í óeðlilega miklum tengslum við Samfylkingarinnar  
• eru "ópólitísk" samtök  
• eru há pólitísk 
• eru pólitísk  
• láta sem þau séu ópólístísk. 



• leggja þunga áherslu á að auglýsa sig sem þverpólitísk samtök 
• eru rammpólitísk hagsmunasamtök, ekki umhverfissamtök  
• eru með gengdarlausa þráhyggju og benda aðeins á okkur Vinstri græn í 

Mosfellsbæ í þessum margumtöluðu vegaframkvæmdum inn í 
Helgafellshverfi 

• fara með lygar og fleipur 
• fáir vilja bendla sig við þann félagsskap og vinnubrögð í dag.  
• flagga undir fölsku flaggi  
• gera allt til þess að koma höggi á persónu KT og störf hans 
• gera látlausar athugasemdir við vinnubrögð bæjaryfirvalda og það sem 

verst er, persónugera atlögurnar  
• hafa farið allt of glannalega fram í sínum baráttumálum  
• hafa farið offari í pólitíkinni. 
• hafa róið öllum árum gegn sitjandi meirihluta Vinstri grænna og 

sjálfstæðismanna í Mosfellsbæ. 
• hafa verið með aðdróttanir að Vinstri grænum 
• hampa Framsókn og Samfylkingu í einu og öllu en rappa yfir meirihluta 

bæjarstjórnar bókstaflega stanslaust og sér í lagi okkur Vinstri græn. 
• hamra stanslaust á ólýðræðislegum vinnubrögðum hjá bæjaryfirvöldum 

Mosfellsbæjar í fjölmiðlum og á hvaða vettvangi sem er 
• kosta bæjarfélagið og þegna þess óhemju fjármuni 
• láta í veðri vaka að einstaka bæjarfulltrúar hafi jafnvel þegið mútufé til að 

koma af stað framkvæmdum í bæjarfélaginu. 
• líkja KT við Kölska sjálfan og heimili hans við draugabæli og helli  
• lýðræðisleg og málefnaleg umræða samtakanna er aumkunarverð 
• mæta á alla fundi um skipulagsmál í Mosfellsbæ og yfirtaka þá með 

látlausri gagnrýni á allflestar framkvæmdir sem bæjaryfirvöld 
Mosfellsbæjar standa að 

• njóta góðs stuðnings hjá Framsóknarflokki og sérstaklega Samfylkingu 
• notfæra sér lygar til að gera málflutning sinn og skrif trúverðugari, blekkja 

lesendur, bæjarbúa og liðsmenn sína, þau svífast einskis í sínum skrifum og 
málflutningi.  

• reyna að koma höggi á Hilmar Gunnarsson og Mosfelling. Samtökin segja 
sig hafa rakið ip-tölur frá heimili hans og aðseturs Mosfellings 

• reyna leynt og ljóst að ná höggi á Vinstri græn í Mosfellsbæ og KT 
persónulega.  

• hafa einskis svifist til að reyna að ná sínum markmiðum. 
• skilja ekki að lýðræði bæjarbúa felst fyrst og síðast felast í því að kjósa 

bæjarfulltrúa til að taka ákvarðanir. 
• senda skilaboð bæði í tölvu KT og síma undir hinum ýmsu nöfnum og 

leyninúmerum um að KT sé svikari, Júdas, drullusokkur, best geymdur í 
Byrginu hjá Guðmundi, eigi að drulla sér úr Mosfellsbæ og svo framvegis 

• sjá æði oft ástæðu til að gera skrifum KT nokkur skil á heimasíðu 
samtakanna 

• skrif þeirra fara fyrst og síðast fram á nafnleyndar aumingja og sorasíðu. 
• stunda linnulausan róg og níð í garð KT 
• stunda neikvæð skrif, kærur og málaferli 



• taka þátt í einni þeirri lágkúralegustu persónuaðför sem elstu menn muna í 
bæjarfélaginu  

• valda KT sársauka með heift og ofsóknum 
• þurfa að átta sig á því að hápunktur líðræðis eru kosningar 
• ættu að starfa undir nafni síns flokks en ekki undir yfirskini einhvers sem á 

að heita umhverfisvernd.  
• ættu með réttu að kalla sig einræðissamtökin. 
 

Um Samfylkinginu: 
• atar [fólk] auri undir nafnleynd ... og er örugglega stolt af 
• á fylgishrun í uppsiglingu ... enda Jónas og Hanna í tómu rugli með 

Varmár-samtökin 
• beitir skipulega blogg-tuddum 
• dritar niður álverum og styður hvers kyns stóriðju 
• einkennist af öfundsýki og illgirni  
• er ekki stjórnmálaflokkur heldur hryðjuverkasamtök 
• er föðurlandssvikari 
• er spilltari en spilltasti stjórnmálaflokkur Afríku 
• er svikamylla 
• hefur enga umhverfisstefnu nema láta Þórunni Ísbjarnar myrða hvítabirni 
• hefur ráðist að [KT] og fjölskyldu með skipulagðri rógsherferð 
• hlýtur að bíða afhroð í næstu kosningum takist forystufólki þar á bæ ekki 

að þagga niður þessar höggormstungur 
• í SF eru miðaldra konur með viðvarandi fyrirtíðaspennu 
• lygavél SF fjöldaframleiðir blekkingar og svívirðingaleik 
• misbeitir fjölmiðlunum í eigin þágu og Blogg-bullurnar ganga skipulega til 

verks 
• pissar í buxurnar og skítur upp á bak  
• Samfylkingarpöddur réðust markvisst á Karl 
• Samfylkingarpöddurnar eru komnir með Ice-slave göndulinn í görnina og 

ESB-drjólann ofan í kok 
• með grásprengda og krumpaða forystu Jónasar og Hönnu  
• ætti bara að skammast sín  
• stundar aðför að KT 
• velur opinn borgarafund til að drulla yfir pólítíska andstæðinga 
• það er sannarlega skítalykt af Samfylkingarprumpinu 
• Þingmenn á borð við Árna Pál og Össur taka fullan þátt í skítkasti að 

ógleymdum Jóni Baldvini  
• Össur treður Kárahnjúkum upp í rassgatið á austfirðingum 
• skóp Varmársamtökin með Jón Baldvin Hannibalsson í broddi fylkingar. 

Össur Skarphéðinsson og Árni Páll Árnasson voru meðal þeirra manna sem 
mærðu þessi svokölluðu samtök sem helst hafa unnið sér til frægðar að 
skemma vinnuvélar fyrir verktaka  

• [Nafnlausar IP. tölurnar með níð um KT] tengdust tölvum í opinberri 
stjórnsýslu í Mosfellsbæ. 

• Jón Baldvin hefur jú verið mikill talsmaður Varmársamtakanna frá upphafi 



• Er ekki annars Jón Baldvin í framboði til formanns í Samfylkingunni og 
Árni Páll í framboði til varaformanns? Þessir menn voru nokkuð 
atkvæðamiklir í umræðunni þegar Varmársamtökin voru annars vegar 

• Samfylkingin í Mosfellsbæ með grásprengda og krumpaða forystu Jónasar 
og Hönnu hafa tekið undir málflutning Varmársamtakanna eins og um 
heilagan sannleik væri að ræða. Mikil er þeirra skömm í öllu þessu máli. 

• Er ekki hugsanlegt að Varmársamtökin hafi strax í upphafi verið stofnuð 
sem pólítísk samtök af Jóni Baldvini og félögum í samfylkingunni til þess 
að koma höggi á pólitíska andstæðinga. 

 
Um Samfylkingu og Framsókn: 

• eiga í nafnlausum orrustum 
• eru hallærisleg og ómerkileg 
• svikin í þessu bæjarfélagi liggja hjá Samfylkingunni og Framsókn  
• þingmenn Samfylkingarinnar og Framsóknar opna vart munninn í 

fjölmiðlum án þess að tala um Vinstri græn í Mosó til að reyna að koma 
höggi á flokkinn á landsvísu  

• Samfylkingin og Framsókn eigi að sinna sinni pólitík sjálf en ekki fela 
Samfylkingin og þingmenn hennar höguðu sér með  

• fela sig, eins og raggeitur, á bak við velmeinandi samtök og eyðileggja þau 
• SF og Framsókn nota VS sem skálkaskjól til þess að ná sér niður á 

meirihluta bæjarstjórnar 
• VS eru skálkaskjól fyrir Samfylkinguna og Framsókn í Mos til þess að fela 

sig í og ráðast á bæjarmeirihlutann 
• í raun Varmár-Samfylkingar og Framsóknarsamtökin 

 
 


