
Orustförslaget

Vindskydd längs Orust Tvärs –
och andra natursköna platser



En liten undersökning om vindskydd

För att det inte bara ska vara mina synpunkter och min röst som hörs genomförde jag en webbenkät med frågor om vindskydd. Den 
var öppen några veckor i december. 

Många engagerade sig och svarade på frågorna

360 kompletta svar kom in, och framför allt var det i Orust-grupper på Facebook jag hittade personer som var så intresserade att de 
tog sig tid att besvara frågorna.

På följande bilder får du se vad kommuninvånarna tycker

Strax följer en sammanställning av vad kommuninvånarna uppgav att de tycker är viktigt när de väljer vilket vindskydd de ska besöka.



När jag besöker vindskydd är mitt huvudsyfte oftast:
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Många kommenterade att
de vill kombinera matlagning
med övernattning och hade
svårt att göra bara ett val.



Jag föredrar att vindskyddet är beläget:

Nära en väg och 
parkering

15%

Långt ifrån civilisationen
85%



Hur långt bör det vara mellan varje vindskydd?
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1 % av dem som svarade tyckte 
att det kan vara mer än 2 mil 

mellan varje vindskydd.

Glädjande nog var det INGEN
som valde:
”Det behövs inga vindskydd”

Det framkom  även önskemål:
• Ledens start/parkering
• Ledens slut/parkering
• Vid varje rekommenderad

dagsetapp



Hur viktigt är följande för dig? 1 = oviktigt, 5 = viktigt
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Många kloka synpunkter lämnades

Det kom in otroligt många kloka synpunkter i fritextsvar som komplement till föregående
frågor. Här kommer några av dem som nämnts flera gånger:

▪ Att tänka på vindriktningen och inte lägga öppningen åt det håll det oftast blåser

▪ Att det inte byggs direkt på marken – viktigt att golvet är en bit upp

▪ Att man kan se eldstaden (helst med galler) inifrån vindskyddet

▪ Att det finns plats för flera sällskap – t ex mer än en grillplats

▪ Krokar på insidan för upphängning av väskor, jackor osv uppskattas

▪ Om det finns sopkvast är besökarna mer benägna att städa efter sig

▪ Att vindskyddet är rejält och tätt, och ev. har möjlighet att stängas (bra exempel finns på
vindskydd i Svartedalen t ex där man kan rulla ner en “presenning” för öppningen)

▪ Bra om det även är möjligt/tillåtet att tälta i anslutning till vindskyddet



Vindskydd är för alla!

Vindskydd är något som väldigt många av kommunens invånare
skulle ha glädje och nytta av. Både längs våra vackra vandringsleder,
och på andra utflyktsmål.

Jag hoppas att denna presentation har givit dig en större insyn i vad
invånarna anser.
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