


Thigibh còmhla  
rinn air turas

Air a dhealbh le coimhearsnachd fhiughantach  
le mòr-lèirsinn airson nan làithean air thoiseach,  
bheir Ionad Thròndairnis tlachd dhan luchd-turais  
nach fhaigh iad an àite sam bith eile.
 
Ionad airson nan ealain agus àite airson  
taisbeanadh agus cleasachd, ionad foghlaim,  
cafaidh, àite mìneachaidh – iad uile ann an togalach  
air ùr-dhealbh gu h-eireachdail, ’s a bharrachd air  
sin àiteachan-fuirich dhan luchd-tadhail. 

’S iad sin na sàr-amasan aig a’ choimhearsnachd 
lèirsinneach seo ann an Tròndairnis.



Fàilte gu Sgìre 
Thròndairnis

Tha muinntir Thròndairnis a’ cur fàilte oirbh gu pàirt 
den t-saoghal a tha air leth. Tha na cruth-ìomhaighean 
iongantach a chithear de Dhruim Thròndairnis, an 
Cuith-raing le a cholbhan basalt do-chreidsinn, agus 
Bodach an Stòrr ’s e cho mòrail a’ toirt seallaidhean  
do luchd-tadhail nach dìochuimhnich iad a chaoidh. 
Tha na seallaidhean sin cho sònraichte ri gin a 
gheibhear air an t-saoghal – agus a’ toirt geàrr-
shamhla dhuinn airson an Eìlein Sgitheanaich air 
fad. 18 mìle a dh’faid bhon rubha as fhaide tuath 
chun a’ phrìomh bhaile Port Rìgh, tha an sgìre làn 
de dh’iongantasan nan creagan, fiadh-bheatha 
mhìorbhaileach, eachdraidh agus dualchas.

Tha ro-shealladh aig coimhearsnachd Thròndairnis  
a bu toigh leotha innse dhuibh mu dheidhinn. Anns an 
àrainneachd iongantach a th’ aca tha iad ag iarraidh 
àite àraidh a chruthachadh – Ionad Thròndairnis – 
anns am faod iad fàilte a chur air a h-uile duine chun 
a’ phàirt acasan den t-saoghal.
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Bho Shìol beag ...

’S e coimhearsnachd aibheiseach a th’ anns a’ choimhearsnachd 
seo ann am baile Fhlòdaigearraidh aig ceann a tuath sgìre 
Thròndairnis. Chaidh a toirt còmhla aig toiseach na ficheadamh 
linn, agus a-nis sa bhaile seo tha sliochd dusan de na ceithir-deug 
teaghlaichean a fhuair croitean bho thùs ann an 1909. Leis gu 
bheil iad gu mòr airson an dualchas aca a chumail is a ghleidheadh, 
tha a’ bhuidheann bheag seo de luchd-fuirich thairis air grunn 
bhliadhnaichean air prògram de thachartasan a chruthachadh 
agus a chur air dòigh a tha fosgailte dhan a h-uile duine. Tha na 
tachartasan a’ comharrachadh na Gàidhlig (a’ chiad chànan aca)  
cho math ri ceòl agus dualchas na sgìre.
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’S ann an 2009, às dèidh a bhith a’ comharrachadh 
mar a thòisich Flòdaigearraidh mar bhaile 
croitearachd, a thàinig am beachd am bàrr an 
toiseach. A’ togail air an tachartas shoirbheachail  
sin, chuir a’ choimhearsnachd roimhpe gun dèanadh 
iad strì airson ionad poblach maireannach a thoirt  
gu buil, far am biodh:

•  na cùrsaichean a tha iad a’ ruith ann an com-
pàirteachas le Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad 
Nàiseanta airson na Gàidhlig agus a Dualchas,  
air an toirt air adhart

•  consairtean, cèilidhean agus tachartasan  
eile air an cumail

•  mìneachadh ga dhèanamh air eachdraidh,  
geòlas agus fiadh-bheatha na sgìre

•  iomadh seòrsa taisbeanadh ealain air an cumail 
taobh a-staigh sealladh-tìre a tha gun shamhail 
(agus ’s dòcha air am brosnachadh leis)

•  biadh agus deoch ionadail de dh’iomadh  
seòrsa air an cur fa chomhair dhaoine

 
 

Gu h-àraidh, ’s e àite a bhiodh ann far am faodadh 
muinntir an àite coinneachadh ri chèile agus ris  
a’ phailteas luchd-turais a thig a dh’fhaicinn 
bòidhchead na sgìre mìorbhailich seo.

Ann an com-pàirteachas le lìonra làidir de bhuidhnean 
stèidhichte, gnothachasan agus buidhnean saor-
thoileach ann an sgìre Thròndairnis, chuir iad ri chèile 
plana agus ro-shealladh a choinnicheadh ris an fheum 
mhòr a th’ ann airson leithid a ghoireas ann an ceann 
tuath an eilein. 

Tha e na amas aig a’ phròiseact seo an goireas sin 
a thoirt gu buil – ionad a bhiodh ann am fìor dheagh 
àite ri taobh baile Fhlòdaigearraidh agus le sealladh 
a-null gu muir. Leis a’ cheann-uidhe seo san amharc, 
stèidhich a’ choimhearsnachd urras leasachaidh 
– Urras Baile Fhlòdaigearraidh, (SC473087, a tha 
cuideachd na chompanaidh earranta fo urras) agus 
thug iad seachad talamh prìseil bhon chùl-chinn.  
Bidh an talamh air a cheannach gu foirmeil sa 
Chèitean 2019.
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An t-Àite

Tha grunn sheallaidhean ainmeil san sgìre far a bheil an 
làrach: Bodach an Stòrr ’s e cho mòrail, stùcan drùidhteach na 
Cuith-raing a tha cho dìomhair; an uair sin Creag an Fhèilidh – 
i faighinn a h-ainm seach gu bheil i coltach ri fèileadh, ’s iad na 
pleataichean na colbhan basalt, agus na pàtranan tarsaing air 
an dèanamh de bhacan dolairit. Sin cuid de na seallaidhean a 
dh’fheumas luchd-tadhail air an Eilean Sgitheanach fhaicinn.

Urras Bàile Fhlòdaigearraidh

View of building from north

1. View from cafe 2.Conceptual section view through building

RURAL DESIGN ARCHITECTS

View key for interior images

1. 2.
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Tha Ionad Thròndairnis ag amas gum bi coluadair 
cultarach ann ri luchd-fuirich agus luchd-tadhail tro:

• Gàidhlig
• ceòl agus dannsa traidiseanta
• na h-ealain lèirsinneach
• dualchas agus an àrainneachd
• biadh agus deoch ionadail
• àiteachan mìneachaidh

Na bhios anns an Ionad ùr

•  prìomh thalla airson chonsairtean agus 
thachartasan a shuidheas suas ri 150 neach 

• rumannan clas / cluich ciùil 
• leabharlann agus ionad ghoireasan ditseatach
• àite airson taisbeanaidhean a shealltainn
• cafaidh/àite-bìdh
• àiteachan-fuirich airson luchd-tadhail

Urras Bàile Fhlòdaigearraidh

View of building from north

1. View from cafe 2.Conceptual section view through building

RURAL DESIGN ARCHITECTS

View key for interior images

1. 2.

Bidh Ionad Thròndairnis ri taobh an rathaid thraing an 
A855 aig ceann ear-thuath a’ mhòr-rubha, agus bidh e na 
bhuannachd mhòr do na ceudan mhìltean luchd-turais a 
tha a’ cleachdadh na slighe seo agus iad a’ cur eòlas air 
seallaidhean suaicheanta an Eilein Sgitheanaich.

An-dràsta, chan eil mòran chothroman aig an fheadhainn 
a tha dràibheadh timcheall a’ mhòr-rubha a bhith 
tuigsinn dè tha iad a’ faicinn nuair a thig e gu eachdraidh 
ionadail agus an àrainneachd nàdarra do-chreidsinn. 
Ciamar a dh’èirich cruth na tìre, cò bha a’ fuireach an seo 
o chionn fhada, ciamar a thàinig iad beò? Sin an seòrsa 
cheistean a bu toigh le tòrr luchd-turais fhaighneachd. 
Aig an aon àm chuireadh muinntir an àite fàilte air a’ 
chothrom an t-eòlas domhainn agus an gràdh a th’ aca 
air an àite innse do daoine eile. Gu cudromach, tha iad 
ag iarraidh gun urrainn dhaibh goireasan fada nas fheàrr 
a thabhann dhan luchd-tadhail, àite far an urrainn dhaibh 
stad, fois a ghabhail agus biadh agus deoch ionadail a 
mhealtainn. ’S dòcha gun còrdadh consairt riutha  
– no gum fuirich iad an oidhche.
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A’ cruthachadh 
Sàr Àite

Bidh e coltach le sàr àite mar seo gum bi ùidh mhòr  
aig luchd-deilbh sa chùis. Bidh Ionad Thròndairnis air a 
dhealbh gu sàr àrd-ìre – a’ toirt cùram dhan àrainneachd 
mun cuairt, ach bidh e a cheart cho sònraichte ris an tìr 
anns am bi e suidhichte. Tha an sealladh farsaing a th’ 
ann air beanntan Taobh Siar Rois, bho Rubha Rèidh gu 
Toirbheartan, a’ toirt cothrom nach beag air togalach  
fìor shònraichte a dhealbh.
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Urras Bàile Fhlòdaigearraidh

View of building from north

1. View from cafe 2.Conceptual section view through building

RURAL DESIGN ARCHITECTS

View key for interior images

1. 2.

’S e an t-àrd-amas a th’ ann gum bi Ionad Thrònairnis 
a’ seasamh air a chasan fhèin mar àite air a dhealbh 
gu cùramach agus mar cheann-uidhe a bheir air 
daoine smaoineachadh. Thathas ag iarraidh gum bi 
an togalach a’ cur air adhart, ag oideachadh agus a’ 
toirt buaidh air conaltradh mu ailtireachd dhùthchail 
an latha an-diugh.

Bidh dealbhadh an ionaid a’ ciallachadh gum bi 
rùm agus solas gu leòr ann, gum bi e blàth agus 
càirdeil, sin uile a’ riochdachadh nan iomadh dòigh 
anns am bi Ionad Thròndairnis air a chur gu feum. 
Nì e cothlamadh soirbheachail air feumalachdan na 
coimhearsnachd ionadail agus feumalachdan na 
h-àireimh mòir de luchd-tadhail a thig a Thròndairnis: 
bidh e na àite cruinneachaidh càirdeil, fosgailte dhan 
dà bhuidhinn sin agus na ionad cruthachail a tha 
spreagail is brosnachail. 

A bharrachd air na prìomh riatasanan dealbhachaidh 
airson an Ionaid fhèin, tha e na amas aonadan 
fuirich matha a bhith ann, le dealbhachadh a bhios 
iomchaidh. Bidh iad sin air an toirt a-steach dhan 
phròiseact beag air bheag mar a bhios an t-ionad  
a’ fàs thairis air na bliadhnaichean.
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Àite airson stad, beachd  
a ghabhail, agus ùrachadh 
fhaighinn

Tha mar a tha leithid de dh’fhèill air an Eilean 
Sgitheanach – agus sin a’ fàs – mar cheann-uidhe airson 
luchd-turais air dùbhlan a thoirt am bàrr do mhuinntir 
Thròndairnis. Tha tuairmse ann gu bheil an-dràsta 
còrr agus trì chairteal a mhillean luchd-turais a’ siubhal 
timcheall na sgìre gach bliadhna. 
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’S i a’ cheist, ciamar as urrainn do luchd-tadhail a bhith  
air am fàilteachadh gu àrainneachd dhùthchail dham 
feum aire fhaiceallach a thoirt, agus na feumalachdan 
aca a shàsachadh, gun a bhith a’ toirt droch bhuaidh air 
dòigh-beatha muinntir an àite agus, gu cudromach, gun a 
bhith toirt droch bhuaidh air àrainneachd a tha cho prìseil. 

Le seo san amharc, bidh Ionad Thròndairnis air a 
dhealbh le parcadh, taighean-beaga agus àiteachan-bidh 
freagarrach.

’S e sàr chothrom a tha seo teansa a thoirt do luchd-
turais gus stad agus beachdachadh air cruth na tìre, 
àrainneachd nàdair, agus eachdraidh. Bidh an t-Ionad 
am measg nam prìomh ionadan airson luchd-turais san 
dùthaich far am bi teicneòlas didseatach ùr-ghnàthach 
stèidhiche airson fiosrachadh mun sgìre a sgaoileadh 
agus a mhìneachadh.
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Àite airson 
ionnsachadh agus 
eòlas fhaighinn 

Bidh Ionad Thròndairnis na phrìomh làrach airson goireas 
ditseatach ùr-nodha a bhios a’ gleidheadh fiosrachadh a chaidh a 
chruinneachadh le pròiseact mapadh ditseatach coimhearsnachd le 
àrd-amasan agus an lùib sin bidh stòir-dhàta so-ruigsinneach ann air 
eachdraidh, àrainneachd, clach-eòlas, cànan agus dualchas na sgìre. 
A bheil sibh airson faighinn a-mach cò às a thàinig ainm àraidh air 
feart-tìre? Cuidichidh an goireas seo sibh. Dè dìreach an t-àite far an 
deach am film MacBeth a dhèanamh? Gheibh sibh an seo e aig Ionad 
Thròndairnis, ann an cruth a ghabhas luchdachadh a-nuas.
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Tha mòran cheistean ag èirigh às an fhearann seo,  
’s dòcha an t-àite a b’ fhaide a bha air a thuineachadh 
gu leantainneach anns an Roinn Eòrpa agus Eileanan 
Bhreatainn. Tha iomraidhean air an tuineachadh seo 
gu math mionaideach, agus tha tòrr fianais ann. Tha 
a’ Ghàidhlig a’ giùlan na fianais, aon de na cànanan 
dùthchasach as sine a tha air maireachdainn beò 
san Roinn Eòrpa – meadhan conaltraidh a tha air leth 
treibhdhireach agus ùghdarail.

Cumaidh an t-Ionad a’ dèanamh adhartais agus a’ cur ris 
a’ chòm-pàirteachas a th’ ann eadar a’ choimhearsnachd 
agus Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson 
na Gàidhlig agus Cultar. Bidh Ionad Thròndairnis na 
àrainneachd air leth sònraichte agus e suidhichte ann  
an sgìre agus coimhearsnachd a tha làn de Ghàidhlig. 
Bidh rùm gu leòr airson chlasaichean aig cridhe a’ 
phròiseict. Nì e conaltradh agus coluadar ri luchd-turais 
ach cuideach, gu cudromach, ri muinntir an àite fhèin.
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Urras Bàile Fhlòdaigearraidh

View of building from north

1. View from cafe 2.Conceptual section view through building

RURAL DESIGN ARCHITECTS

View key for interior images

1. 2.

Fàilte bhlàth, 
chridheil

Tha e nàdarrach do mhuinntir Thròndairnis a bhith 
a’ toirt aoigheachd seachad. Tha Ionad Thròndairnis ag 
iarraidh fàilte is furan a chur air a’ phailteas luchd-turais 
a bhios a’ tadhal air a’ phàirt seo den eilean. 
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Urras Bàile Fhlòdaigearraidh

View of building from north

1. View from cafe 2.Conceptual section view through building

RURAL DESIGN ARCHITECTS

View key for interior images

1. 2.
Ann an Ionad Thròndairnis bidh cafaidh / àite-bìdh 
a bhios ann an dà chuid airson luchd-turais agus 
muinntir an àite. Tha an suidheachadh iongantach 
anns a bheil e agus an dealbhachadh freagarrach  
a tha air an Ionad a’ toirt cothrom mìorbhaileach air 
àite airson tachartas, agus a ghabhas fhastadh.

Tha iomadh seòrsa biadh ùr blasta ionadail ri 
fhaotainn san Eilean Sgitheanach agus an Innse 
Gall, agus sna bliadhnichean o chionn ghoirid tha 
àiteachan bìdh an eilein air a bhith a’ cosnadh cliù 
dhaibh fhèin, agus mòran dhaoine a’ tighinn a dh’aon 
ghnothach airson eòlas fhaighinn air biadh an eilein. 

Ach dha-rìribh, bidh an t-àm den bhliadhna agus 
co-sheasmhachd a’ bhìdh cudromach agus Ionad 
Thròndairnis a’ tabhann a’ cothruim biadh blasta 
ionadail na sgìre a chur air beulaibh dhaoine.

Le bhith a’ tabhann àite-parcaidh sàbhailte agus 
fasgach, bidh an t-eòlas a gheibh iad air an Eilean 
Sgitheanach fada nas fheàrr ma gheibh iad cothrom 
air goireasan bìdh fìor mhath no stad goirid airson 
grèim bìdh – a bharrachd air sin àite sgoinneil  
airson dealbhan camara!
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Àite far an soirbhich le 
muinntir Thròndairnis

Mar a thathas a’ smaoineachadh air Ionad Thròndairnis,  
’s e àite a bhios ann aig am bi iomadh goireas a chuireas gu 
mòr ris a’ choimhearsnachd. Faodaidh muinntir Thròndairnis, 
agus iad a’ fuireach air eilean far nach eil mòran chothroman 
ann airson a bhith coinneachadh, an t-Ionad a chleachdadh 
airson clasaichean a chumail, an leabharlann agus goireasan 
TF a chur gu feum agus pàirt a ghabhail ann an tachartasan 
inntinneach de dh’iomadh seòrsa.

16



Bidh Ionad Thròndairnis a’ tabhann àite agus rùm 
airson iomairtean agus gnothachasan beaga leithid 
uidheamachd ga fhastadh do choisichean agus 
streapadairean no a’ tabhann treòrachadh fa leth  
do a leithid; bidh sin na àite fiosrachaidh cudromach 
do Thròndairnis air fad. B’ fhiach sealltainn air am b’ 
urrainn seirbheis a thoirt seachad a’ toirt luchd-turais 
air ais ’s air adhart gu slighean coiseachd air a bheil 
fèill mhòr; bheireadh sin an cuideam de àiteachan 
stad neo-oifigeil a tha a’ fàs nas trainge, chuidicheadh 
e le gluasad trafaig agus bheireadh e air adhart ar 
cùram dhan àrainneachd. 

’

’S e am prìomh amas àite a chruthachadh airson 
còmhraidhean neo-fhoirmeil, an rud as cudromaiche 
airson daoine a thoirt còmhla gu sòisealta. Chaidh 
na buannachdan a th’ ann airson slàinte agus math 
dhaoine a thig bho àite mar sin a tha na “sheòmar-
suidhe”, agus far am bi ballachan sòisealta a th’ ann 
a thaobh aois agus lethoireachd dhùthchail air am 
briseadh sìos, aithneachadh o chionn fhada.

Àite airson iomairtean
Tha am feum a th’ ann airson fasgadh bho aimsir 
chaochlaideach agus dhùbhlanach an Eilein 
Sgitheanaich a’ cruthachadh iomadh seòrsa cothrom 
airson gnothachas a thòiseachadh do dhaoine  
a tha a’ fuireach san sgìre.
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An t-adhbhar a tha sinn ag 
iarraidh ur cuideachaidh

’S e àite a th’ ann an Ionad Thròndairnis airson a h-uile  
duine – ar coimhearsnachd ionadail ann an Tròndairnis, na 
coimhearsnachdan eile san Eilean Sgitheanach agus na mìltean 
luchd-turais a tha a’ tadhal oirnn. Bidh e na àite a bhios a’ toirt sùim 
do na feumalachdan agus na diofar nithean anns a bheil ùidh aig 
gach duine a bhios a’ dol seachad air an Ionad a h-uile bliadhna.

Bithidh gu dearbh rudeigin ann airson a h-uile duine 
– às bith an e àite sìmplidh airson fois a ghabhail (le 
cupa math cofaidh) no toiseach an turais gus eòlas 
fhaighinn air dualchas tarraingeach na sgìre seo. Bu 
chòir gun toireadh e spreigeadh do chloinn air tòir nan 
dìneasair agus dhaibhsan a tha air am beò-ghlacadh 
le fiadh-bheatha agus bu chòir gun cumadh e an 
t-Eilean Sgitheanach aig teis-meadhan a’ chlàir-siubhail 
aig luchd-tadhail air Alba. Gu cudromach, bidh na 
buannachdan eaconamach bhon t-sruth luchd-turais 
seo air an gleidheadh sa choimhearnachd ionadail.

Tha àrd-amasan aig a’ phròiseact seo, le:

•  ailtireachd làidir, ùr-ghnàthach a bhios a’ dol leis  
an àite shònraichte seo dham feum aire 
fhaiceallach a thoirt,

•  bhith a’ cruthachadh ionad cridheil agus fàilteachail 
far am faod a’ choimhearsnachd cruinneachadh 
agus tachartasan a chumail,

•  bhith a’ cleachdadh an teicneòlas as ùire a leigeas 
le daoine aig diofar aoisean agus bho dhiofar 
dhòighean-beatha eòlas oideachail fìor mhath 
(agus spòrsail) fhaighinn,

•  bhith a’ cruthachadh fòram brìoghmhor anns 
an lorgar agus san cuirear eòlas beò air ceòl, 
litreachas, eachdraidh agus dualchas  
suaicheanta na Gàidhealtachd,

•  bhith a’ cruthachadh chothroman airson 
obraichean agus ghnothachasan ionadail,

•  bhith a’ toirt cuideachadh cudromach do dhìon 
na h-àrainneachd agus sàbhailteachd air na 
rathaidean le bhith a’ cruthachadh ghoireasan  
(a tha air an stiùireadh) do luchd-cleachdaidh nan 
rathaidean, stad do bhusaichean poblach, agus 
cuideachd àite airson fois agus ùrachadh,

•  bhith a’ cruthachadh bun-structair a tha  
seasmhach a thaobh na h-eaconamaidh  
agus na h-àrainneachd,

•  àite fìor mhath airson faighinn gu Druim 
Thròndairnis – aon de na cruthan-tìre as aithnichte 
’s as iongantaiche anns an Rìoghachd Aonaichte.

’S e pròiseact deifreach, riatanach agus mòr a tha seo 
a tha a’ toirt sàr chothrom dhan Eilean Sgitheanach 
goireasan air leth a thabhann dhan choimhearsnachd 
’s dhan luchd-turais againn, dìreach aig àm nuair a tha 
na h-àiteachan far am bi an luchd-turais a’ dol a’ fàs nas 
trainge is nas trainge agus cuideam mòr a’ tighinn air na 
goireasan aca. ’S e pròiseact is modail lèirsinneach a tha 
seo airson cumhachd a thoirt dhan choimhearsnachd.

’S urrainn dhan bhuidheann agaibh ar cuideachadh 
gus an lèirsinn seo a thoirt gu buil.

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu  
Mairead NicNeacail aig info@trotternish.org  
no fònaibh 01470 552248.
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Tha m' aigne air a lìonadh  
le iarrtas ro-mhòr,
Gum faicinn Eilean Sgiathach 
nan siantannan 's a' cheò.

•
Màiri Mhòr nan Òran 
Eilean Sgitheanach, 1821—1898

Dealbhan-camara
Cailean MacIllEathain
Calum Rothach

Beachdan ailtireachd
Alan Dickson, Rural Design

Dealbhachadh
Andy Graham
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Nam bu toigh leibh a thighinn còmhla rinn  
air an turas seo agus fhaicinn mar a tha a’ dol  
dhuinn, tadhlaibh air trotternish.org
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Ionad Throndairnis

@ionadthrondairnis

Funding Partners

trotternish.org

Cover image
Cailean Maclean 


