
From: Gunnlaugur B. Ólafsson 
Sent: 26. apríl 2007 14:27 
To: 'rr@mos.is' 
Subject: FW: Meira um blogg 
 
Sæl Ragnheiður 
 
Varmársamtökin standa frammi fyrir ákveðnum vanda. Vinahópur, Hjördís  
Kvaran, Karl Tómasson og Hilmar Gunnarsson -allavega úr þeirra tölvum- hefur  
verið að senda óhróður undir fölsku flaggi. Varmársamtökin hafa ekki viljað  
fara niður á þetta plan og dregið að birta upplýsingarnar í heild á  
heimasíðu sinni. Það getur þó reynst nauðsynlegt til að sýna fram á hvers  
konar aðför er hér um að ræða að lýðræðislegri umræðu. Sendi þetta á þig til  
þess að þú áttir þig á að málið er mun umfangsmeira heldur en skýring Karls  
um "viðbrögð óharðnaðs unglings" nær til. Það er líka erfitt fyrir almenning  
að átta sig á eðli málsins. Það er alveg ljóst að stjórn Varmársamtakanna  
hefur ekki sótt að nokkurri persónu eða fjölskyldu hennar. Við höfum krafist  
þess að áðurnefndir eigendur að þeim fjórum IP-tölum sem að eiga eftir að  
gefa upp nöfn á þeim einstaklingum sem verið hafa að ganga fram með róg  
undir dulenefni gangist við skrifunum. Bæjarblaðið og forseti bæjarstjórnar  
verða að hreinsa af sér grun um að vera "netdólgar" eins og það er stundum  
kallað. Þú tekur undir skýringu Karls um að fordæma persónulegar árásir á  
einstaklinga, sem ég er alveg sammála. En með hliðstæðum hætti trúi ég ekki  
öðru en þú fordæmir þessi vinnubrögð. 
 
Meðfylgjandi samantekt er ekki útbúin af Varmársamtökunum heldur fengum við  
þessi gögn send. Við erum ekki gerendur í því ferli. Það eru bara gerendur  
kafbátahernaðarins og Morgunblaðið, sem ákvað að birta IP-tölur. Þau eru  
víða í umferð á netinu og milli fólks. Við höfum ekki áhuga á að koma höggi  
á nokkurn aðila, en samt voru það mikil vonbrigði að sjá hvers eðlis umræðan  
inn á þessum síðum hafði verið. Nú bíðum við bara eftir að viðkomandi axli  
fulla ábyrgð með því að gangast við dulnefnunum eða að benda á þá  
einstaklinga sem þá hafa sent úr viðkomandi tölvum. 
 
Vorum áður búin að fá senda samantekt um málið, en hér  
kom önnur í morgun, 
                                        með góðri kveðju, 
 
                                                      Gunnlaugur 
 
PS. Hvað myndir þú gera með svona upplýsingar? 
 
Upp er komið undarlegt mál í samskiptum forseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 
við íbúa- og umhverfissamtök þar í bæ, Varmársamtökin, eftir að Morgunblaðið 
ákvað að birta IP-tölur á bloggsvæði sínu. Karl Tómasson er forseti 
bæjarstjórnar sem fulltrúi Vinstri grænna en einnig er hann annar eigenda 
bæjarblaðsins Mosfellings. 
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Ritstjóri blaðsins heitir Hilmar Gunnarsson en prófarkalesari er Hjördís 
Kvaran. 
Varmársamtökin eru með bloggsíðuna www.varmarsamtokin.blog.is og fljótlega 
eftir að hún var opnuð fór áðurnefnd Hjördís að ásaka samtökin um að vera 
runnin undan rifjum Samfylkingarinnar og Framsóknarflokks og þar að auki 
stæðu samtökin fyrir persónuárásum á vin hennar og vinnuveitenda, Karl 
Tómasson. Með komu Hjördísar á síðu samtakanna fylgdi síðan flóð af persónum 
sem allar tóku undir skrif Hjördísar. Þessar persónur er margar ekki að 
finna í þjóðskrá og má þar nefna Fjólu Elley og Eyjólf Flynn. Umræða um 
Varmársamtökin hefur einnig farið fram á bloggsíðu Hjördísar 
www.kvaran.blog.is og á síðu Karls www.ktomm.blog.is . Þegar athugasemdir 
sem birtst hafa á þessum síðum er skoðaðar og IP-tölur bornar saman kemur í 
ljós að um tuttugu persónur hafa haft aðgang að tölvu Hjördísar, úr tölvu 
Karls er skrifað undir tíu nöfnum og síðan eru tvær tölvur sem Hilmar 
ritstjóri skrifar úr. 
Ef skoðuð er IP-talan 194.144.92.220 kemur í ljós að ásamt Hilmari hefur 
Hjördís einnig aðgang að henni og Halldór nokkur sem haldið hefur uppi 
hörðum árásum á Varmársamtökin, hér svarar hann athugasemd á bloggi 
Varmársamtakanna: 
 
"3 
Nú er mér öllum lokið! Skítkast á skítkast ofan!!! Þessi kvos var ekki 
hugsuð undir annað en atvinnustarfsemi! Allavega þegar þú bjóst þarna 
Nóri!!!En nú þegar Kvosin er loksins að taka við sér, og á eflaust eftir að 
blómstra þegar fram líða stundir, þá kemur þú með þessa drullu. Það versta 
er að drullan er lengst uppá bak á þér sjálfum! Þessi síða er orðin svo 
léleg að það er samtökunum til skammar!!! 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 1.3.2007 kl. 02:01 " 
 
"4 
Mér sýnist á þessum pistli að brautin hafi verið kynnt rækilega. Allavega 
eru þónokkrir fundirnir taldir upp, sem er meira en hægt er að segja um 
önnur mál í skipulagsferli bæjarins. Varmár-Samfylkingar og 
Framsóknarsamtökin er ágætis orð yfir þetta fyrirbæri sem er á móti 
tengibrautinni. Ætli samtökin kalli sig Varmársamtökin vegna þess að flestir 
í samtökunum búa nánast ofan í Varmánni sjálfri? Svo vilja þau ekki að aðrir 
búi í margra tuga metra fjarlægð 
SS samtökin er mín tillaga! 
Strengjabrúður Samfylkingarinnar 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 8.3.2007 kl. 01:07 " 
 
Og hér lætur Halldór ljós sitt skína á síðu Karls Tómassonar: 
 
"Þetta nýyrði "Svifryk" er voða mikið í tísku núna. Baldur, hvað hefur þetta 
svifryk gert þér? Ég veit ekki um nokkurn mann sem hefur orðið fyrir 
skaðsemi svifryks. En gott og gillt að hafa það í huga en fyrr má nú rota en 
dauðrota. Alltaf gaman að heyra frá svona "wannabe" stjórnmálamönnum sem svo 

http://www.varmarsamtokin.blog.is/
http://www.kvaran.blog.is/
http://www.ktomm.blog.is/


gjarnan vildu vera við völd. Elta formann sinn á röndum og útrétta allt sem 
beðið er um af Fylkingunni. Það er svo auðvelt að vera á móti. 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 10.4.2007 kl. 21:35" 
 
Halldór skrifar líka úr tölvu með IP-töluna 213.213.134.251, ásamt Hilmari, 
þetta er af bloggi Varmársamtakanna. 
 
"Ágætt að eftirfarandi athugasemdir komi fram um skrif Árna Matt: 
- Að apa upp einhverjar tölur af heimasíðum stjórnmálaflokka lýsir því best 
hvað þú veist mikið um þetta málið. Það er smá munur á 12.000 íbúum og 
1.200. 
- Veistu eitthvað um hvað málið snýst? 
- Þetta skítkast í garða einstakra aðila í forsvari bæjarins eru þér til 
skammar. 
- Að segja það að Karl Tómasson sé einn helsti fjandi menningarlífsins í 
Kvosinni er á svo lágu plani að það nær ekki nokkurri átt. Maðurinn hefur 
verið einna lengst í Kvosinni og lagt sitt að mörkum í uppbyggingunni þar. 
Rak þar og gerði upp kaffhús/bar og hefur tekið sitt eigið hús rækilega í 
gegn. Það ættu aðrir íbúar að taka það sér til fyrirmyndar. 
- Kvosin hefur verið að niðurrifum kominn í lengri tíma og áin ein sú 
skítugasta. 
- Fólkið ætti frekar að huga að uppbyggingu og rækta eiginn garð. 
- Ertu með hugmyndir um aðra lausn á tengingu inn í hverfið? Það þýðir ekki 
alltaf að hugsa alltaf bara um sjálfan sig og vilja ekki fá umferð fyrir 
utan húsið sitt. 
- Kannski spurning um að hljóðeinangra stúdíóðið... eins og flest stúdíó. 
- Að lokum... að nýta sér þroskahefta einstaklinga og láta þá lesa eitthvað 
af blaði fyrir málstaðinn er ömulegt 
- Annars góðir tónleikar 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 213.213.134.251 ) 20.2.2007 kl. 16:25" 
 
Úr sömu tölvu skrifar Ingibjörg B sem tekur heilshugar undir kenningar 
Hjördísar: 
 
"Eru Varmár-Samfylkingar og Framsóknarsamtökin að tapa glórunni? Halda 
þessir aðilar að mark sé orðið takandi á þeim. Forsvarsmenn þeirra láta m.a. 
hafa eftir sér að Framsókn og Samfylkingin í Mosfellsbæ eigi heiður skilinn 
fyrir að vilja standa með þeim í því að varðveita náttúruperlur 
Mosfellsbæjar. Þeir sýni pólitíska ábyrgð. Þetta er djók!!! Vá vá vá, hver 
tekur mark á þessum pólitísku samtökum sem reyna nú að fegra ásjónu sína 
eftir allan málefnalega málflutninginn eða hitt þó heldur. Gunnlaugur og 
Sigrún halda greinilega að Sjálfstæðismenn hafi ekki áhuga á umhverfi sýnu. 
Margur heldur mig sig. Þvílík sjálfumgleði og ég veit ekki hvað. Halda þessi 
samtök virkilega að þau séu að breyta Mosfellsbæ úr svefnbæ í lifandi bæ með 
iðandi mannlífi. Ég man þá tíð sem Kvosin iðaði af mannlífi í hverri viku og 
sótti m.a. sjálf ófáa viðburðina sem þar voru. Nú er ekkert að gerast þar í 
samanburði við það, jú helst mótmæli, lágkúra og leiðindi einkenna allan 



málfluttning um þann stað þessa dagana. Ég er líka sammála þér Guðmundur að 
persónulegar árásir ganga einnig of langt þessa dagana í allri umfjöllun. 
Afrit sent á Varmár-Samfylkingar og Framsóknarsamtökin. 
IngibjörgB (Óskráður. IP-tala: 213.213.134.251 ) 1.3.2007 kl. 20:17". 
 
Halldór skrifar líka athugasemdir úr tölvu með IP-töluna 85.220.25.22 sem 
Hjördísi Kvaran skrifar jafnan úr og um tuttugu aðrir. Eftirfarandi er að 
finna á bloggi hennar : 
 
"Já eins og Hjördís hefur marg oft komið inná þá er stutt í hrokann. 
Samsærishugmyndir V - samtakanna eru alltaf nærri. Nú er reynt að halda því 
fram að H Kvaran sé á bak við öll skrifin og hugasemdirnar. Þetta er 
dónaskapur, þetta er ósanngjarnt, þetta er rangt, þetta er hroki.  Þið sjáið 
það vel og vitið að það eru ekki allir á ykkar máli og þið verðið að þola 
það V samtök. Á ekki bara að stöðva allar framkvæmdir í Mosó? 
Ég er ekki Vinstri grænn. 
Halli Guð (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 30.3.2007 kl. 12:53" 
 
Þegar slatti af athugasemdum í þessum dúr hafa verið sendar úr tölvu 
Hjördísar kemur þessi: 
 
"Vá, það er bara allt að gerast, flott umræða komin í gang 
Hjördís Kvaran Einarsdóttir, 30.3.2007 kl. 13:13". 
 
Og síðan koma næstu fjórar athugasemdir úr tölvu Karls Tómassonar. Fyrst 
Þóra sem er svo ánægð að hún skrifar: 
 
"Flott hjá þér Hjördís mín 
Þóra (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 30.3.2007 kl. 17:35". 
 
Þá það sem Karl segir að sonur hans hafi skrifað: 
 
"Plís Varmársamtök fokk off það er öllum sama um þessa hræðilegu tengibraut 
sem þið seljið vöfflur útá og haldið tónleika til styrktar. 
Sex í Kvosinni eða er það ekki þannig? 
Píka (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 00:42" 
 
"Þið eruð ekki að meika það í bústinu trúið mér þetta er fokk leiðinda shitt 
Varmáreinkahagsmunalistamannasnobbsamtök. 
Píka 2 
Píka 2 (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 00:47" 
 
Og loks fá Ósk og Árni aðgang að tölvu Karls: 
 
"Já en gaman 
Ósk (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 21:27" 
 



"42 
Þetta er skrítið mál ekki satt??? 
Árni (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 22:41" 
 
Þá er komið að Einari Óla sem er mjög hrifinn af kenningum Hjördísar Kvaran 
um Varmársamtökin og hefur bæði aðgang að tölvu Karls og Hjördísar. Hér 
skrifar hann úr tölvu Karls: 
 
"Sæl Kvaran 
Það er búið að vera forvittnilegt að fylgjast með þessu hjá þér hjá 
Varmsamtökunum Kvaran. Ég er nefnilega búin að vera svolítið sammála þér. 
Þetta fór ágætlega af stað hjá þeim en þau mistu takktinn í pólitíkinni og 
gert að mér finst sinn málfluttning að halelúja málfluttningi en nú tók 
steininn út þegar það er ekki lengur hægt að skrifa inn á síðuna. Mér hefur 
fundist þín skrif mjög málefnanleg og nú spyr ég ert það þú eða einhver 
annar sem lagðir samtökin í einhelti það væri gaman að vita. 
Kveðja Einar Óli. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 27.3.2007 kl. 14:28" 
 
Og svo hefur Einar Óli fengið aðgang að tölvu Hjördísar: 
 
"Þetta er fjörug umræða og um fátt talað eins mikið í bæjarfélginu þessa 
dagana. Ég held samt að það sé best fyrir mig að heita nn eða blúsú annars 
verð ég vændur um svik. 
Ég elska ykkur öll í heid sinni. Það eiga allir rétt á að tjá sig vona ég og 
veit reyndar á þessari síðu er það í lagi, það sama verður ekki sagt um 
heimasíðu líðræðsissamtakanna sem kenna sig við Áláfoss. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 30.3.2007 kl. 22:13". 
 
Ég er sammála maðr spyr Varmasamtökin tala mikið um Lýðræði og hafa held ég 
það er mín skoðun gengið of langt gegn bæjarstjórn. Nú er búið að loka 
heimasíðunni og ekkert hægt að kíkja á hana. Ég held líka og hef heyrt að 
margir tala um að þau hafa dregið persónur inn í umræðuna og látið þær taka 
þátt og sumum finst og ég hef heyrt að sumum finst það svolítið tilgerðalegt 
að láta aðra vera að komast svona mikið í umræðuna fyrir sig það er pínu 
snobb tala sumir um svona of einhliða umræða þetta þarf að koma innan frá 
hjá Varmasamtökunum ekki utanfrá. 
En ég spyr hvar á þessi fjandans braut að koma Jenný og Kvaran alltaf hefur 
aldrei komið svar frá Varmasamtökunum. 
Kveðja Einar Óli. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 27.3.2007 kl. 17:50 
5 
Hvaða flokkur þolir ekki gagnýni kjósenda eins og fulltrúi Varmasamtakanna 
segir? Ég vil vita það vegna þess að ég tel að Varmasamtökin þoli ekki að ég 
skrifi á síðuna þeirra mér er bara hent út og ekki var ég með ókurteysi enda 
þekki ég þetta lið ekki neitt og er í raun alveg sana ég vildi bara vera með 
enda var mér í raun bent á það ég tek það fram að ég kaus ekki einu sinni í 



Mosó mér er slétt sama. Annars held ég að ég nenni ekki að taka þátt í 
þessari umræðu manni er bara hent út jafnóðum. Ég sendi þetta líka á Kvaran 
þar fær allt að vera í friði. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 28.3.2007 kl. 16:01 
 
Nú er svo komið að allt efni sem sent er á á heimasíðu  varmasamtakanna er 
ritskoðað. 
Ég sendi inn kurteysislega athugasemd og var hent snarlega út. 
Ég er orðlaus þessi samtök hafa hamrað á ólíðræðislegum vinnibrögðum 
Sjálfstæðisflokks og VG en hvað er að gerast????????? 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 28.3.2007 kl. 16:20 
 
Hér er ekki rakið allt það sem frá Hjördísi er komið undir ca. 20 nöfnum 
m.a. hennar eigin eigin. 
 
From: Gunnlaugur B. Ólafsson 
Sent: 26. apríl 2007 14:27 
To: 'rr@mos.is' 
Subject: FW: Meira um blogg 
 
Sæl Ragnheiður 
 
 
 
Varmársamtökin standa frammi fyrir ákveðnum vanda. Vinahópur, Hjördís  
Kvaran, Karl Tómasson og Hilmar Gunnarsson -allavega úr þeirra tölvum- hefur  
verið að senda óhróður undir fölsku flaggi. Varmársamtökin hafa ekki viljað  
fara niður á þetta plan og dregið að birta upplýsingarnar í heild á  
heimasíðu sinni. Það getur þó reynst nauðsynlegt til að sýna fram á hvers  
konar aðför er hér um að ræða að lýðræðislegri umræðu. Sendi þetta á þig til  
þess að þú áttir þig á að málið er mun umfangsmeira heldur en skýring Karls  
um "viðbrögð óharðnaðs unglings" nær til. Það er líka erfitt fyrir almenning  
að átta sig á eðli málsins. Það er alveg ljóst að stjórn Varmársamtakanna  
hefur ekki sótt að nokkurri persónu eða fjölskyldu hennar. Við höfum krafist  
þess að áðurnefndir eigendur að þeim fjórum IP-tölum sem að eiga eftir að  
gefa upp nöfn á þeim einstaklingum sem verið hafa að ganga fram með róg  
undir dulenefni gangist við skrifunum. Bæjarblaðið og forseti bæjarstjórnar  
verða að hreinsa af sér grun um að vera "netdólgar" eins og það er stundum  
kallað. Þú tekur undir skýringu Karls um að fordæma persónulegar árásir á  
einstaklinga, sem ég er alveg sammála. En með hliðstæðum hætti trúi ég ekki  
öðru en þú fordæmir þessi vinnubrögð. 
 
 
 
Meðfylgjandi samantekt er ekki útbúin af Varmársamtökunum heldur fengum við  
þessi gögn send. Við erum ekki gerendur í því ferli. Það eru bara gerendur  
kafbátahernaðarins og Morgunblaðið, sem ákvað að birta IP-tölur. Þau eru  
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víða í umferð á netinu og milli fólks. Við höfum ekki áhuga á að koma höggi  
á nokkurn aðila, en samt voru það mikil vonbrigði að sjá hvers eðlis umræðan  
inn á þessum síðum hafði verið. Nú bíðum við bara eftir að viðkomandi axli  
fulla ábyrgð með því að gangast við dulnefnunum eða að benda á þá  
einstaklinga sem þá hafa sent úr viðkomandi tölvum. 
 
 
 
                      Vorum áður búin að fá senda samantekt um málið, en hér  
kom önnur í morgun, 
 
 
 
                                        með góðri kveðju, 
 
 
 
                                                      Gunnlaugur 
 
 
 
PS. Hvað myndir þú gera með svona upplýsingar? 
 
 
 
 
 
Upp er komið undarlegt mál í samskiptum forseta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar 
við íbúa- og umhverfissamtök þar í bæ, Varmársamtökin, eftir að Morgunblaðið 
ákvað að birta IP-tölur á bloggsvæði sínu. Karl Tómasson er forseti 
bæjarstjórnar sem fulltrúi Vinstri grænna en einnig er hann annar eigenda 
bæjarblaðsins Mosfellings. 
Ritstjóri blaðsins heitir Hilmar Gunnarsson en prófarkalesari er Hjördís 
Kvaran. 
Varmársamtökin eru með bloggsíðuna www.varmarsamtokin.blog.is og fljótlega 
eftir að hún var opnuð fór áðurnefnd Hjördís að ásaka samtökin um að vera 
runnin undan rifjum Samfylkingarinnar og Framsóknarflokks og þar að auki 
stæðu samtökin fyrir persónuárásum á vin hennar og vinnuveitenda, Karl 
Tómasson. Með komu Hjördísar á síðu samtakanna fylgdi síðan flóð af persónum 
sem allar tóku undir skrif Hjördísar. Þessar persónur er margar ekki að 
finna í þjóðskrá og má þar nefna Fjólu Elley og Eyjólf Flynn. Umræða um 
Varmársamtökin hefur einnig farið fram á bloggsíðu Hjördísar 
www.kvaran.blog.is og á síðu Karls www.ktomm.blog.is . Þegar athugasemdir 
sem birtst hafa á þessum síðum er skoðaðar og IP-tölur bornar saman kemur í 
ljós að um tuttugu persónur hafa haft aðgang að tölvu Hjördísar, úr tölvu 
Karls er skrifað undir tíu nöfnum og síðan eru tvær tölvur sem Hilmar 
ritstjóri skrifar úr. 

http://www.varmarsamtokin.blog.is/
http://www.kvaran.blog.is/
http://www.ktomm.blog.is/


Ef skoðuð er IP-talan 194.144.92.220 kemur í ljós að ásamt Hilmari hefur 
Hjördís einnig aðgang að henni og Halldór nokkur sem haldið hefur uppi 
hörðum árásum á Varmársamtökin, hér svarar hann athugasemd á bloggi 
Varmársamtakanna: 
 
"3 
Nú er mér öllum lokið! Skítkast á skítkast ofan!!! Þessi kvos var ekki 
hugsuð undir annað en atvinnustarfsemi! Allavega þegar þú bjóst þarna 
Nóri!!!En nú þegar Kvosin er loksins að taka við sér, og á eflaust eftir að 
blómstra þegar fram líða stundir, þá kemur þú með þessa drullu. Það versta 
er að drullan er lengst uppá bak á þér sjálfum! Þessi síða er orðin svo 
léleg að það er samtökunum til skammar!!! 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 1.3.2007 kl. 02:01 " 
 
"4 
Mér sýnist á þessum pistli að brautin hafi verið kynnt rækilega. Allavega 
eru þónokkrir fundirnir taldir upp, sem er meira en hægt er að segja um 
önnur mál í skipulagsferli bæjarins. Varmár-Samfylkingar og 
Framsóknarsamtökin er ágætis orð yfir þetta fyrirbæri sem er á móti 
tengibrautinni. Ætli samtökin kalli sig Varmársamtökin vegna þess að flestir 
í samtökunum búa nánast ofan í Varmánni sjálfri? Svo vilja þau ekki að aðrir 
búi í margra tuga metra fjarlægð 
SS samtökin er mín tillaga! 
Strengjabrúður Samfylkingarinnar 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 8.3.2007 kl. 01:07 " 
 
Og hér lætur Halldór ljós sitt skína á síðu Karls Tómassonar: 
 
"Þetta nýyrði "Svifryk" er voða mikið í tísku núna. Baldur, hvað hefur þetta 
svifryk gert þér? Ég veit ekki um nokkurn mann sem hefur orðið fyrir 
skaðsemi svifryks. En gott og gillt að hafa það í huga en fyrr má nú rota en 
dauðrota. Alltaf gaman að heyra frá svona "wannabe" stjórnmálamönnum sem svo 
gjarnan vildu vera við völd. Elta formann sinn á röndum og útrétta allt sem 
beðið er um af Fylkingunni. Það er svo auðvelt að vera á móti. 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 194.144.92.220) 10.4.2007 kl. 21:35" 
 
Halldór skrifar líka úr tölvu með IP-töluna 213.213.134.251, ásamt Hilmari, 
þetta er af bloggi Varmársamtakanna. 
 
"Ágætt að eftirfarandi athugasemdir komi fram um skrif Árna Matt: 
- Að apa upp einhverjar tölur af heimasíðum stjórnmálaflokka lýsir því best 
hvað þú veist mikið um þetta málið. Það er smá munur á 12.000 íbúum og 
1.200. 
- Veistu eitthvað um hvað málið snýst? 
- Þetta skítkast í garða einstakra aðila í forsvari bæjarins eru þér til 
skammar. 
- Að segja það að Karl Tómasson sé einn helsti fjandi menningarlífsins í 



Kvosinni er á svo lágu plani að það nær ekki nokkurri átt. Maðurinn hefur 
verið einna lengst í Kvosinni og lagt sitt að mörkum í uppbyggingunni þar. 
Rak þar og gerði upp kaffhús/bar og hefur tekið sitt eigið hús rækilega í 
gegn. Það ættu aðrir íbúar að taka það sér til fyrirmyndar. 
- Kvosin hefur verið að niðurrifum kominn í lengri tíma og áin ein sú 
skítugasta. 
- Fólkið ætti frekar að huga að uppbyggingu og rækta eiginn garð. 
- Ertu með hugmyndir um aðra lausn á tengingu inn í hverfið? Það þýðir ekki 
alltaf að hugsa alltaf bara um sjálfan sig og vilja ekki fá umferð fyrir 
utan húsið sitt. 
- Kannski spurning um að hljóðeinangra stúdíóðið... eins og flest stúdíó. 
- Að lokum... að nýta sér þroskahefta einstaklinga og láta þá lesa eitthvað 
af blaði fyrir málstaðinn er ömulegt 
- Annars góðir tónleikar 
Halldór (Óskráður. IP-tala: 213.213.134.251 ) 20.2.2007 kl. 16:25" 
 
Úr sömu tölvu skrifar Ingibjörg B sem tekur heilshugar undir kenningar 
Hjördísar: 
 
"Eru Varmár-Samfylkingar og Framsóknarsamtökin að tapa glórunni? Halda 
þessir aðilar að mark sé orðið takandi á þeim. Forsvarsmenn þeirra láta m.a. 
hafa eftir sér að Framsókn og Samfylkingin í Mosfellsbæ eigi heiður skilinn 
fyrir að vilja standa með þeim í því að varðveita náttúruperlur 
Mosfellsbæjar. Þeir sýni pólitíska ábyrgð. Þetta er djók!!! Vá vá vá, hver 
tekur mark á þessum pólitísku samtökum sem reyna nú að fegra ásjónu sína 
eftir allan málefnalega málflutninginn eða hitt þó heldur. Gunnlaugur og 
Sigrún halda greinilega að Sjálfstæðismenn hafi ekki áhuga á umhverfi sýnu. 
Margur heldur mig sig. Þvílík sjálfumgleði og ég veit ekki hvað. Halda þessi 
samtök virkilega að þau séu að breyta Mosfellsbæ úr svefnbæ í lifandi bæ með 
iðandi mannlífi. Ég man þá tíð sem Kvosin iðaði af mannlífi í hverri viku og 
sótti m.a. sjálf ófáa viðburðina sem þar voru. Nú er ekkert að gerast þar í 
samanburði við það, jú helst mótmæli, lágkúra og leiðindi einkenna allan 
málfluttning um þann stað þessa dagana. Ég er líka sammála þér Guðmundur að 
persónulegar árásir ganga einnig of langt þessa dagana í allri umfjöllun. 
Afrit sent á Varmár-Samfylkingar og Framsóknarsamtökin. 
IngibjörgB (Óskráður. IP-tala: 213.213.134.251 ) 1.3.2007 kl. 20:17". 
 
Halldór skrifar líka athugasemdir úr tölvu með IP-töluna 85.220.25.22 sem 
Hjördísi Kvaran skrifar jafnan úr og um tuttugu aðrir. Eftirfarandi er að 
finna á bloggi hennar : 
 
"Já eins og Hjördís hefur marg oft komið inná þá er stutt í hrokann. 
Samsærishugmyndir V - samtakanna eru alltaf nærri. Nú er reynt að halda því 
fram að H Kvaran sé á bak við öll skrifin og hugasemdirnar. Þetta er 
dónaskapur, þetta er ósanngjarnt, þetta er rangt, þetta er hroki.  Þið sjáið 
það vel og vitið að það eru ekki allir á ykkar máli og þið verðið að þola 
það V samtök. Á ekki bara að stöðva allar framkvæmdir í Mosó? 



Ég er ekki Vinstri grænn. 
Halli Guð (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 30.3.2007 kl. 12:53" 
 
Þegar slatti af athugasemdum í þessum dúr hafa verið sendar úr tölvu 
Hjördísar kemur þessi: 
 
"Vá, það er bara allt að gerast, flott umræða komin í gang 
Hjördís Kvaran Einarsdóttir, 30.3.2007 kl. 13:13". 
 
Og síðan koma næstu fjórar athugasemdir úr tölvu Karls Tómassonar. Fyrst 
Þóra sem er svo ánægð að hún skrifar: 
 
"Flott hjá þér Hjördís mín 
Þóra (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 30.3.2007 kl. 17:35". 
 
Þá það sem Karl segir að sonur hans hafi skrifað: 
 
"Plís Varmársamtök fokk off það er öllum sama um þessa hræðilegu tengibraut 
sem þið seljið vöfflur útá og haldið tónleika til styrktar. 
Sex í Kvosinni eða er það ekki þannig? 
Píka (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 00:42" 
 
"Þið eruð ekki að meika það í bústinu trúið mér þetta er fokk leiðinda shitt 
Varmáreinkahagsmunalistamannasnobbsamtök. 
Píka 2 
Píka 2 (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 00:47" 
 
Og loks fá Ósk og Árni aðgang að tölvu Karls: 
 
"Já en gaman 
Ósk (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 21:27" 
 
"42 
Þetta er skrítið mál ekki satt??? 
Árni (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 31.3.2007 kl. 22:41" 
 
Þá er komið að Einari Óla sem er mjög hrifinn af kenningum Hjördísar Kvaran 
um Varmársamtökin og hefur bæði aðgang að tölvu Karls og Hjördísar. Hér 
skrifar hann úr tölvu Karls: 
 
"Sæl Kvaran 
Það er búið að vera forvittnilegt að fylgjast með þessu hjá þér hjá 
Varmsamtökunum Kvaran. Ég er nefnilega búin að vera svolítið sammála þér. 
Þetta fór ágætlega af stað hjá þeim en þau mistu takktinn í pólitíkinni og 
gert að mér finst sinn málfluttning að halelúja málfluttningi en nú tók 
steininn út þegar það er ekki lengur hægt að skrifa inn á síðuna. Mér hefur 
fundist þín skrif mjög málefnanleg og nú spyr ég ert það þú eða einhver 



annar sem lagðir samtökin í einhelti það væri gaman að vita. 
Kveðja Einar Óli. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.25.22) 27.3.2007 kl. 14:28" 
 
Og svo hefur Einar Óli fengið aðgang að tölvu Hjördísar: 
 
"Þetta er fjörug umræða og um fátt talað eins mikið í bæjarfélginu þessa 
dagana. Ég held samt að það sé best fyrir mig að heita nn eða blúsú annars 
verð ég vændur um svik. 
Ég elska ykkur öll í heid sinni. Það eiga allir rétt á að tjá sig vona ég og 
veit reyndar á þessari síðu er það í lagi, það sama verður ekki sagt um 
heimasíðu líðræðsissamtakanna sem kenna sig við Áláfoss. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 30.3.2007 kl. 22:13". 
 
Ég er sammála maðr spyr Varmasamtökin tala mikið um Lýðræði og hafa held ég 
það er mín skoðun gengið of langt gegn bæjarstjórn. Nú er búið að loka 
heimasíðunni og ekkert hægt að kíkja á hana. Ég held líka og hef heyrt að 
margir tala um að þau hafa dregið persónur inn í umræðuna og látið þær taka 
þátt og sumum finst og ég hef heyrt að sumum finst það svolítið tilgerðalegt 
að láta aðra vera að komast svona mikið í umræðuna fyrir sig það er pínu 
snobb tala sumir um svona of einhliða umræða þetta þarf að koma innan frá 
hjá Varmasamtökunum ekki utanfrá. 
En ég spyr hvar á þessi fjandans braut að koma Jenný og Kvaran alltaf hefur 
aldrei komið svar frá Varmasamtökunum. 
Kveðja Einar Óli. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 27.3.2007 kl. 17:50 
5 
Hvaða flokkur þolir ekki gagnýni kjósenda eins og fulltrúi Varmasamtakanna 
segir? Ég vil vita það vegna þess að ég tel að Varmasamtökin þoli ekki að ég 
skrifi á síðuna þeirra mér er bara hent út og ekki var ég með ókurteysi enda 
þekki ég þetta lið ekki neitt og er í raun alveg sana ég vildi bara vera með 
enda var mér í raun bent á það ég tek það fram að ég kaus ekki einu sinni í 
Mosó mér er slétt sama. Annars held ég að ég nenni ekki að taka þátt í 
þessari umræðu manni er bara hent út jafnóðum. Ég sendi þetta líka á Kvaran 
þar fær allt að vera í friði. 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 28.3.2007 kl. 16:01 
 
Nú er svo komið að allt efni sem sent er á á heimasíðu  varmasamtakanna er 
ritskoðað. 
Ég sendi inn kurteysislega athugasemd og var hent snarlega út. 
Ég er orðlaus þessi samtök hafa hamrað á ólíðræðislegum vinnibrögðum 
Sjálfstæðisflokks og VG en hvað er að gerast????????? 
Einar Óli (Óskráður. IP-tala: 85.220.27.54) 28.3.2007 kl. 16:20 
 
Hér er ekki rakið allt það sem frá Hjördísi er komið undir ca. 20 nöfnum 
m.a. hennar eigin eigin. 
  


