


                    Efnisyfirlit

bls. 3 til 6 .................Kynning hugmyndar    
              bls. 10 ......................Aðal inngangur
           bls 11 .......................Stjórnunarhús
           bls 12 .......................Sjálfbærniræktun
             bls 13 ........................Sumarhús
              bls 14 ........................Tjaldsvæði
              bls 15 ........................Menningarhús

bls 16 ........................MiniGolf völlur
              bls 17 ........................Blómagarður
             bls 18 ........................Básasala
             bls 19 ........................Hunda skemmtigarður
             bls 20 ........................Dagshús
             bls 21 ........................Orkustöð



Atvinnuskapandi 
mannvænt

Sjálfbærniþorp
fyrsta sinnar tegundar á Íslandi

með Lýðræðismiðstöð

Tillaga að Þórsgarði sem væri

staðsett á miðsvæði milli Vesturlands Snæfellsness og Vestfirði – 

Kjarni Hugmyndar

Hugmyndin  byggir  á  sérstöku  þorpi  sem  væri  opið
verkþorp með þátttöku íbúa allstaðar að frá Vesturlandi
og Vestfjörðum.

Hugmyndin  að  Sjálfbærniþorpinu  er  frjó  hugmynd  þar  sem  stefnt  væri  að
virkjun  mannauðs  og  hugmyndaríkra  einstaklinga.  Sem  og  skapandi
atvinnustefni  í  mannvænu,  vistvænu  og  lýðræðislegu  andrúmslofti.  Sem  og
stefnir að því að standa vörð um náttúru landsins og víðerni.

Hugmyndin gengur út á að að fólk komi saman til að vinna sama en gangi síðan
til síns heima eins og hægt væri (expanding). Hugmyndin gengur út á að efla öll
þorpin  á  svæðunum  frekar  en  að  setja  í  gang  sérstaka  commúnu  þar  sem
íbúahverfi myndast á staðnum. Þannig halda þátttakendur sínu heimili. Boðið
væri þó upp á dvalarþjónustu fyrir starfsfólk lengra að komna.

Að vinna inni í slíku Sjálfbærniþorpi gefur aukin tækifæri í umhverfisvernd í
meiri nálægð við íbúana. Í Sjálfbærniþorpi felast fjölmargir möguleikar eins og
samræður íbúa um framtíð sína inni í Lýðræðismiðstöð svo nefnt sé dæmi.

Eftirfarandi hugmynd hefur verið send 6 menningarstofum á Vesturlandi
og  Vestfjörðum.  Einnig  fá  ýmsir  aðilar  tengdir  menningar  og
fjölskylduvænum  atburðum  sent  skjalið.  Hugmyndin  verður  líka  send
almenningi. Hugmyndin hefur þegar fengið jákvæð viðbrögð frá fleiri en
einum aðila.

Hugmynd þessi er aðeins sem slík hugmynd sem ég er að senda frá mér til fólks til að byrja með.



Sen og að kunngera hana inni í lýðræðisfélögum.

Ég hef áhuga á að setja í gang sérstakt félag sem hefur það að stefnu sinni að setja í
gang starfsemi sem þessa.

*****

Tillaga  að  setja  í  gang  fyrsta  raunverulega  Sjálfbærniþorp  (með
Lýðræðismiðstöð) á Íslandi sem staðsett yrði á miðsvæði milli  Vesturlands og
Vestfjarða.

Byrjunin á hugmyndinni væri að byggja þrjú hús 1. Með skrifstofum í annan endann
(sem er þá tvær til þrjár hæðir) og 2. Sölu aðstöðu (ca. 50 til 70 metrar langt og 25 á
breidd) í miðjunni, en 3. Nokkur sýningasvið og áhorfendapallar í hinn endann fyrir
samkomur og sérstakar sýningar.

Myndun – sjálfbærni og svæðisþorps

Fólk kæmi saman í atvinnuskapandi þorp sem veitir sérstaka þjónustu út í þorpin sjálf
á svæðinu. Á bak við sjálfbærniþorpið væri hlutafélag um þorpið þar sem starfsaðilar
og aðrir geta átt hlut að.

Möguleiki  væri  að  gera  sérstakan  saming  við  einhvern  Sparisjóð  (eða  sjóði)  á
svæðinu þar sem Sparisjóðurinn kæmi að uppgangi þorpsins með lánum til  frum-
framkvæmda. Eins og tildæmis að lána til uppbyggingar fyrstu hús staðarins.

Möguleiki annar væri sá að þeir sem ætli að hafa starfsemi í þorpinu séu í samningi
gert  að  leggja  laun  sín  inn  á  Sparisjóðinn  sem gerði  samninginn.  Á móti  býður
Sparisjóðurinn fólki upp á sérstök viðskiptakort (í tengslum við laun) sem gæfu aflátt
af vörum og ýmis fríðindi.

Dæmi á þróun á starfsemi Sjálfbærniþorps:

Í fyrsta lagi væri væri hægt að halda sérstakar hátíðir á svæðinu sem haldnar yrðu amk. einu
sinni  um hverja  helgi  (þá  smærri).  Þátttaka  í  hátið  eru  allir  sem vinna  að  einhverjum
verkefni af aðilum frá Vesturlandi eða Vestfjörðum.

Íbúar Vesturlands og Vestfjarða geta komið saman til  skemmtunar,  sölu og leiks.  Þessar
hátiðar eru hugsaðar sem sameinga af atriðum annara hátíða sem eru í þorpum svæðana.
Þeir sem eru með smærri hátíðir úti  í  þorpunum kæmu þannig til  að kynna þær. Þett er
hentugt vegna þess að þá getur fólk notið þess að fá allt saman á einum stað + allt hitt sem
er í boði eins og skemmtaninar og leikinir á staðnum. Einmitt vegna þess að erfitt er að elta
upp allar hátiðarnar. Ath. Allar aðrar hátíðir úti í þorpunum haldnar eftir sem áður.!



Sérstakur markaður sem væri opinn sem flesta daga ársins væri í húsinu og á svæðinu.
Meðal annars væri hentugt fyrir erlenda og íslenska ferðamenn.

  a. markaður með landbúnaðarvörur

Bændur kæmu saman af svæðum Vestfjarða og Vesturlands til  að seljalandbúnaðarvörur
sínar á ser til  gerðum Básum  sem yrðu búnir til  og settir upp á sölusvæði í miðjuhúsi.
Hugmyndi er að búa Bása til úr gömlum íslenskum stil.

   b. markaður með handverk

Handverksaðilar  kæmu  saman  af  svæðum  Vesturlands  og  Vestfjarða  til  að  selja
handverksvörur sínar, eins og prjónavörur, leirvörur, skartgripi og önnur handverk, á sér til
gerðum Básum seum yrðu búnir til  og settir upp. Á sama hátt að Básar verði byggðir í
íslenskum stíl.

    c. vörukynningar á íslenskum vörum

Hér kæmu inn íslensk fyrirtæki íu ýmsul flokkum eins fatnaði, matvörum, ferðavörum og
fleiru.

d. ferðakynningar

Ferðaþjónustu fyrirtæki kæmu til að kynna ferðamöguleika og kynna sölu á ferðaþjónustu.
Tildæmis mætti vera þar með Bílaleiga, Hótelherbergi, sérferðir og margt fleira.

      e. sala á smávarningi í marvælageirnanum

Hér gætu fyrirtæki veriða að selja einhverjar vörur á tilboði. Tildæmis mætti hugsa sér vörur
eins og Harðfiskur, Kartöflur, ýmislegt Grænmeti og fleira.

Aðrir aðilar gætu verið með kynningarstarfsemi á svæðinu sem líka
væri undirlyggjandi að hátíðum svæðisins.

Þessir aðilar gætu þannig líka fengið aðstöðu fyrir sölu og kynningarfulltrúa.

     a. allskonar íþróttir

Hér kæmu íþróttafélögin með sýningar og smákeppnir. Tildæmis Hestasýninga á smásvæði,
Fimleikar og aðrar íþróttir.

  
               b. leikir og leikþættir

Hér kæmu inn leikfélög af öllu svæðinu. Stór sem smá. Gætu verið með smá sýningar og



leikþætti með einþáttungum, eða stærri leikrit. Kannski tildæmis sögur frá gamla daga svo
dæmi sé tekið. Einnig væri sniðugt að fá inn Víkingafélögin með til að labba um á meðal
fólks í gömlum Íslenskum fatnaði og vera með smá leiki og gleðilæti sem eins og  að tala
við fólk.

c. tónlist

Hugsunin væri sú að hljómsveitir eða einstaklingar kæmu frá: a) af öllu svæðinu b) öðrum
landshornum til  að  spila  og halda tónleika fyrir  fólk.  Helst  svona  jafnt  úr  sem flestum
tónlistarsviðum, eins og þjóðlagatónlist, jass popp og fleira.

      d. atvinnuefling og atvinnusköpun

Í þorpinu væri starfsemin amk. tvíþætt a) að efla atvinnu innan svæðisþorpsins b) að finna
leiðir fyrir atvinnu uppbyggingu á og í þorpunum sem eru á Vesturlandi og Vestfjörðum.

      j. Nýsköpunarverkstöð

Í þorpinu væri sérstök nýsköpunarverkstöð sem hefði það að markmiði að sjá og taka við
hugmyndum  fólks  um  fyrirtæki  í  nýsköpun.  Verðlaunasamkeppni  væri  þannig  jafnvel
möguleg á öllu svæðinu sem og í þorpinu sem héldi utan um hana.

Þegar að ekki er í gangi aðal starfsemi um helgar þá væri möguleiki að
setja upp annarsskonar starfsemi:

1. Sveitagisting
2. Veitingasala
3. Sjoppa
4. Sýningar og tónlistaratriði
5. Verslun með íslenskar ferðavörur
6. Hestaleiga
7. Ættarmót
8. Hundagarður að bandarískri fyrirmynd

og önnur hugsanleg þjónusta.







ÞÓRSGARÐUR AÐAL INNGANGUR

Þórsgarður er Sjálfbærniþorp sem byggir á að fá aldraða og 
öryrkja til vinnu. Hér er lýsing á aðal inngangi og forgrunnshúsi. 

Þetta hús sem er tveggja hæða Bjálkahús er aðal hús þorpsins. Á 
fyrstu hæð eru lítil undirgöng fyrir miðju í gegnum húsið á leið inn
í Þorpið. 

Gengið er inn í húsið sjálft innanfrá. Vinstra megin hér að utan 
Kaffihús og smá Veitingar. Hægra megin er ferðakynning og 
aðstaða. Á annari hæð er veislusalur vinstra megin en skrifstofur 
hægra megin.



ÞÓRSGARÐUR
STJÓRNUNARHÚS

Þetta hús á að vera staðsett hægra megin við aðal húsið (inngangs hús), séð
að utanverðu með smá bili á milli húsa.

Í Þórsgarði á að vera svokallað stjórnunarhús þar sem stjórn garðsins hefur 
skrifstofu aðstöðu. 

Þetta á að vera tveggja hæða hús þar sem skrifstofur stjórnar er á efri hæð. 
Niðri eiga að vera samkomusalur og aðstaða fyrir stjórnmálaskóla sem og 
aðstaða þar sem fólk getur komið saman til að ræða málefni alls svæðisins 
sem er: Snæfellsnes, Strandir og Vestfirðir. Myndin hér að ofan gefur 
lauslegt mögulegt útlit hússins sem á að vera úr Bjálka. En það er séð hér 
innan frá garðinum. Aðal inngangur neðri hæðar á að vera fyrir miðju 
hússins. Neðri hæð á að vera með gangi meðfram öllu húsinu og herbergi 
við ganginn.

Ef gengið er meðfram húsinu að innanverðu frá garði er komið að inngang 
að annari hæð, sem á að vera inn í vinkil lengst til vinstri. En rétt fyrir innan 
innganginn er lyfta upp á aðra hæð. Líka er meðfram húsinu veggur með 
stiga upp meðfram og upp á aðra hæð. 



Sjáfbærniræktun

Í Sjálfbærniþorpinu er hugsunin að setja upp ræktun ýmissa Matjurta. Hugsunin
er að sú ræktun verði eins sjálfbær eins og mögulegt er. Tildæmis geta þeir sem 
eru að selja matvælavarning komið í garðinn og ræktað Matjurtir þar. Síðan 
tekið þær með sér og selt þær á ferskar á markaðinum.

Hugmyndin er að Garðurinn verið við milli Hesthúsa og Stjórnarhússins og 
sérstaklega girtur af. 

Matjurtir: ýmisar Kál tegundir og Næpur. Kannski einhverjir ávextir.



Hugsunin er að setja upp 10 sumarhús á svæðinu. Tildæmis leigð út til þeirra sem 
verða með Ættarmót. Einnig þess á milli eru þau leigð út, þegar engin Ættarmót eru.

Sumarhúsin verða sett niður milli Menningarhúss og Hesthúsa.



    
                
                    Tjaldsvæði

Í Þórsgarði á að vera sérstakt tvískipt Tjaldsvæði. Annar hlutinn á að vera í 
nágrenni við Sumarhús og er sérstaklega ætlað þeim sem eru á Ættarmóti. 

Hinn hlutinn er sérstaklega ætlaður fyrir Ferðamenn.



 Menningarhús

Í Þórsgarði á að vera viðamikið Menningarhús með ýmissi starfsemi bæði úti 
og inni. Á aðalmynd sést að húsið er sett niður í norður hluta garsðins til 
vinstri við Sumarhúsin. Úti á að vera stórt svið þar sem fólk getur komið á 
tónleika. Inni eiga að vera stór salur og ýmsir litlir salir þar sem hægt er að 
vera með ýmisskonar sýningar. 

Þegar Ættarmót er haldið á svæðinu er lokað fyrir annarri starfsemi og hafa 
þeir sem eru með mótið nær fullt afnot af inni og útisvæðinu í tvær nætur 
(daga) yfir helgi. Panta þarf í ættarmót með góðum fyrirvara.

Menningarhús á að tengjast Þórsgarði með sem víðastri starfsemi.



                      Mini Golf völlur    

  

Í Þórsgarði á að vera 12 holu Mini Golf völlur í norðurenda garðsins. Lítið hús á að 
vera við enda vallarins og þar er skráð (selt) inn á völlinn. Þeir sem á Ættarmóti geta 
fengið ókeypis afnot á vellinum. Er það innifalið í heildar gjaldi fyrir Ættarmót.



                                  

                                  BLÓMAGARÐUR 

Í miðju Þórsgarðs á að vera Blómagarður með Bekkjum til að setjast. Skal 
fenginn Skrautgarða Arkitekt til að hanna garðinn. Til hliðana eiga að vera 
Tré. Innan um garðinn eiga að vera göngustígar sem vísa fólk hingað og 
þangað um garðinn. Tildæmis sérstakur stígur sem lyggur beint að 
Hundagarði, dagshúsum og í hina áttina beint að Menningarhúsi og 
Sumarhúsum svo dæmi sé tekið. Meðfram göngustígum eiga að vera sett 
niður há Tré. 



                  Básasala

Í Þórsgarði er boðið upp á afnot af Básum þar sem íslendingar geta komið og selt 
vörur sem það hefur búið til. Svo sem hannyrðir og listaverk. Þórsgarður er tilvalinn 
staður til að selja svona vöru. Garðurinn er á miðsvæði mitt á milli þar sem er farið til
Snæfellsness, Strandir, Vestfirði og Norður. Og því tilvalinn til þessa. Þarna á þessum 
stað geta sameinast ýmsir aðilar og ferðamenn. 

Rétt fyrir innan aðal inngang má sjá í röð (10) Bása sem leigðir eru út. Vinstra megin 
er ýmist handverk en hægra megin eru aðrir Básar sem ætlaðir eru fyrir matvöru 
eins og tildæmis “Beint frá Bónda” Einnig má selja íslenskt Grænmeti og jafnvel 
íslenska Ávexti.

Hugsunin er að leigja út Básinn á kr. 8.000 og 9.500 með litlu húsi til að gista í yfir 
nóttina.



        
           Hunda Skemmtigarður

Hér er um að ræða sérstakan Skemmtigarð fyrir Hunda og Mannfólk, svipað og er í 
Bandaríkjunum. Í garðinum á að vera 1 lítil og grunn sundlaug, ein lengri 
vatnsrennibraut með pínulitlum halla. Síðan er sérstakt leiksvæði við enda 
brautarinnar með grasi. Þar sem Hundar og eigendur geta komið og leikið. Tildæmis 
með ýmsar gerðir Bolta og Frisby-diska. 

Við innganginn er  aðstaða fyrir vörð og sérstakar sturtur + búningsklefar. Einnig á 
þar að vera þrýstiklefi með sóttvarnarhreinsun. Kringum garðinn á að vera girðing.

Hugmyndin er að láta kosta ca. 2.000 inn í garðinn.



                      Dagshús

Í Þórsgarði eiga að vera svokölluð Dagshús sem eru sérstaklega 
ætluð þeim sem eru með Bása á leigu. Eingöngu leigð út til þeirra 
sem eru með Bása og ætla að vera fleiri en einn dag í einu. 

Vinstra megin í Garðinum eiga að vera lítil Hús úr Bjálka alls 14 Hús,
eða 7 hvorum megin við göngustíg þar á milli. 

Þetta er sett niður á svæði til hægri við Hundagarð. 



                     Orkustöð

Í Þórsgarði á að vera sérstök Virkjun ætluð fyrir allt svæðið. Neðst í 
vinstra horni garðsins er hugsunin að hafa slíka Virkjun. Á hún að 
tengjast Á sem rennur þarna um svæðið. Virkjun sem þessi þarf að 
vera vel afgirt til þess að óviðkomandi komist ekki að henni.


