
25. Júlí, 2008

Fri rik Sophusson
Bjarkagötu 10, 101 Reykjavík

NAU SYNLEGT  BROTTVÍSUNARBRÉF

Kæri Fri rik,

Me  essu bréfi viljum vi  tilkynna a  ér og fjölskyldu inni er gert a  fara 
brott frá heimili ykkar á Bjarkargötu 10 fyrir kl. 12:00, Föstudaginn 25. Júlí  
2008. Vi  gerum okkur grein fyrir ví a  etta er stuttur fyrirvari, en vegna 
nau synjar fyrirhuga ra verkefna okkar fyrir sjálfbæra styrkingu íslensk 
efnahagslífs og ess stutta tíma sem vi  höfum til ess a  stu la a  fekari 
i nvæ ingu og róun essa lands, getur a  ví mi ur ekki alltaf veri  í okkar 
höndum a  láta borgara á bor  vi  ig vita me  gó um fyrirvara.

Landsvirkjun hefur lögin sér vi  hli  og hefur vald til a  taka yfir eign ína ar 
sem nau synlegt er a  reisa n ja virkjun sem mun ásamt fyrirhugu um 
virkjunum í jórsá, framlei a orku fyrir frekari uppbyggingu stóri ju á su -
vestur horni landsins. Vi  höfum ákve i  a  ganga nú skrefinu lengra en 
venjan er í vi ræ um vi  landeigendur. ú, af öllum hl tur a  skilja a  
hef bundnar, vikulegar heimsóknir, mútur og hótanir, eru ekki nota ar gegn 
fjölskyldum eins fjárhagslega vel stæ um og ín fjölskylda er.

Vi  vitum a  ú ert viljugur til samstarfs um frekara gó æri fyrir íslensku 
jó ina. ví ef vi  fjárfestum ekki í essum i na i munum vi  – íslenska 
jó in – urfa a  yfirgefa lúxus heimili okkar og ney umst til a  flytja aftur í 

moldarkofana ar sem vi  munum ey a dögunum í kulda og hungri. etta á 
vi  um alla jó ina og ess vegna bi jum vi  ig um skilning og samvinnu 
hva  var ar brottvísun essa. Ef ekki, er eini valkostur okkar a  beita 
eignarnámi me  lögin okkur vi  hli .

Me  von um gott samstarf,

_______________________________________________

orsteinn Hilmarsson,
Uppl singafulltrúi Landsvirkjunnar


