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    Tanums kommun 
    Kommunstyrelsen 
    457 81 Tanumshede 
 
 

Synpunkter från Fjällbacka Samhällsförening angående bra 
och dåligt sommaren 2016: 
 
DÅLIGT: 
 
SOPHANTERING: 
Fjällbacka behöver under sommartid fler soptunnor, tex på Badholmen, Brandparken, 
Hamnen vid Sjöräddningsbåtarna, Kajen nedanför Badis. De räcker inte till då alla turister 
kommer.  
 
Behövs större sopcontainers vid Miljöstationen för kartonger och plast, bli överfullt. Kanske 
också tömning 2 ggr per dygn under de tre värsta veckorna på sommaren. Hänvisning till 
Sopstationen i Hamburgsund för grövre avfall. 
 
GÄSTTOALETTER/DUSCHAR: 
Faktiskt är standarden under all kritik på Järnboden i Fjällbacka om man jämför med 
Grebbestad som fått ny serviceanläggning. På Järnboden är det trasiga handtag, smutsigt, 
allmänt dåligt städat, ej öppet t ex under Makrill VM med 500 personer som kommer hit!!! 
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 Båtgäster betalar ändå 380:-/natt och så kan man inte duscha för att det är för snuskigt!! 
Mycket illa tycker vi i Samhällsföreingen. 
 
Toaletten i Gamla Brandstationen också under all kritik, ingen vill gå in där heller. Där 
tömmer man även toaavfall från Husbilarna, vilken ibland inte hamnar i toaletten utan på 
golvet. 
Nej en skärpning gällande toaletter behövs för vår stora turistmagnet Fjällbacka. 
 
 
 
 
 
 
 
TURISTINFORMATIONEN: 
Har skötts väldigt bra i sommar men behöver vara öppet på helgerna fram till i alla fall mitten 
av september för alla utländska turister. Om detta inte går behövs en hänvisning till ev Stora 
Hotellet som i sin tur kan hänvisa boende osv. Kartor och turistmaterial i alla affärer och 
restauranger är bra. 
 
 
 
P-SKIVOR: 
P-skivorna som för Fjällbacka har fungerat mycket bra, bla för Konsum och Stallarna. Det  
behöver dock skyltas upp bättre, var dom köps osv. Detta även på Engelska och Tyska samt 
mer information för turisterna vilka parkeringar det gäller, Konsum, Stallarna, Gamla Evas 
och nere på Kajen. Möjlig plats kanske redan i rondellen eller söder om den vid den andra 
informationstavlan. Det har gjorts en informationstavla i samråd med SF men vi har inte sett 
till denna??? 
 
SKYLTAR: 
Vi behöver en skylt som hänvisar till den nya långtidsparkeringen ovanför TetraPak, även 
denna innan rondellen och även den på Engelska och Tyska. Alla kan inte svenska. 
Det behövs bättre skyltning på båtplatserna så man ser nummer uppe på kajen och inte nere 
vid vattnet. Skall vara tydligare, ev en skylt vid varje brygga. Gärna namn på varje brygga så 
barnen hittar lättare hem till sin båt. Namn som Hummern, Krabban etc. 
 
 
STÄLLPLATS HUSBILAR: 
 
Vi tycker även att Parkeringen vid TetraPak  är en bra ställplats för husbilar, en avdelning kan 
avses endast för dem med möjlighet att få ström, vatten och tömma sin toalett mot en kostnad. 
 
Då husbilar blir alltmer populärt och många turister kommer i dylika anser vi att man i 
Tanums kommun MÅSTE satsa på fler och bättre ställplatser för dem med möjlighet att få 
ström, vatten och tömning av toaletter så att inte detta göres i diken etc. Finns här inga bra 
ställplatser åker man förbi Tanum. Husbilsägarna har egen information om bra ställplatser och 
där finns inte Tanums kommun med. Ser mycket bättre ut i södra Bohuslän.  
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ÖBOR/SOPTÖMNING 
Trädäcket på stenkajen i Källvik är ruttet och behöver bytas ut. 
  
BADPLATSER: 
BADHOLMEN: 
*stranden behöver ny sand 
*allmän uppsnyggning 
*andrarhemmet behöver målas mm 
*det behövs ett större trädäck att ligga och Sola på 
 
BADBERGET: 
*allmän uppsnyggning 
*fler bord att fika vid 
*ta bort stenarna som hindrar parkering, sätt upp skylt med tex 2 tim 
*rensa bort buskar, papperskorgar 
 
SÄLVIKSBADET: 
*allmän uppstädning 
 
 
 
CENTRUM/Ingrid Bergmans Torg: 
*Vi önskar att trafiken stängs av under en månad (juli) förutom Nyttotrafiken. Många 
respekterar inte enkelriktningen vilket medför trafikstockningar.telegrafsjöbodens brygga är i 
stort behov av renovering. 
 
KAJEN: 
*KAJEN HAR VARIT AVSTÄNGD ETT ANTAL ÅR NU P.G.A  ATT DEN ÄR I SÅ 
DÅLIGT SKICK ATT DEN INTE FÅR ANVÄNDAS. 
*risk för personskada vid promenad på Kajen, mycket ILLA!!! 
*Det har kommit till Samhällsföreningens kännedom att ett stort antal Kryssningsfartyg vill 
anlöpa Fjällbacka och turisterna vill gå iland, vilket stoppas av kajens dåliga skick. Detta 
missgynnar Fjällbackas utveckling och köpmännens situation. Fjällbacka har ju den enda 
djuphamnen för djupgående fartyg på 5 m som inte kan användas!!! 
 
SJÖRÄDDNINGEN/KAJEN: 
*bildäck som används som fendrar på utsidan behöver bytas ut (inte gjorts sedan 60-talet) risk 
för personskada vid beredelse då några tredan har lossnat!!!  
*sjöboden där Sjöräddningen har sin utrustning är i stort behov av reparation!! 
 
BADIS 
*Badis är en stor säkerhetsrisk, många ungdomar använder Badis som tillhåll, vilket medför 
brandrisk mm. Varför rivs det inte?? 
 
GAMLA BRANDSTATIONEN 
*SF tycker att det ser allmänt fult ut med båtuppställning precis vid infarten till samhället. 
Måste finnas andra ställen att ställa deras båtar på. 
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INDUSTRIMARK 
*VI BEHÖVER INDUSTRIMARK NUUUU…… 
*många står på kö och vill köpa mark 
 
 
TRAFIKFRÅGOR: 
*man behöver säkra upp nerfarterna med stopp för gående av aluminium typ farthinder vid 
nerfarten från Mörhultsskogen och Vetteberget, detta pga hög trafikintensitet under 
sommarmånaderna. 
*tillåten hastighet FÖR HÖG in i samhället och runt Vetteberget. Vid Fjälbacka Service är det 
idag tillåtet att köra i 60 km/tim!!! förbi övergångsstället där ALLA skolbarnen passerar flera 
ggr/dag. Är detta verkligen lagligt? Samhällsföreningen har i många år försökt få ner 
hastigheten ända från Dinglevägen 26. Vi är inte vidtalade om de nya hastighetsgränserna. 
 
BRA SAKER: 
Fjällbacka har tidigare fått byggt ägarlägenheter, hyreslägenheter och bostadsrätter i  
Håkebacken, Kyrkskolan och det privata boendet där Olofssons gamla affär. I år håller 
nybyggnation av Brisen på med 22 st bostadsrätter. Det känns mycket trevligt.  
 
NY BENSINSTATION: 
Det har öppnats Fjällbacka en ny bensinstation uppe vid TetraPak. Stationen heter DNP 
Petrolium och ägs och drivs av Daniel Nyström. Ligger en stor ekonomisk satsning bakom 
detta projekt. 
 
Samhällsföreningen bekostar extra utsmyckning i form av blommor mm med hjälp av intäkter 
från P-skivorna. 
 
Vi fortsätter vårt arbete i Samhällsföreningen och hoppas få vara talrör för Fjällbackaborna 
vid ombyggnation av Torget och Kajen. 
 
Ovanstående text har vi skrivit år efter år och inget har hänt. Nu KRÄVS åtgärder.  
 
Vi vill ha svar på ovanstående frågor hur och när de kommer att åtgärdas från de styrande i 
Tanums kommun. 
 
Fjällbacka 2016-09-01 
 
 
Fjällbacka Samhällsförening Föreningen för Fjällbacka 
 
 
 
Rosita Jansson ordf.                   Rebecca Trehammar ordf.                                                                  
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