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SERVICE
I Fjällbacka finns den viktigaste basservicen så som livsmedelsaffär, post, bank m m.
Mycket av servicen i samhället är samlat öster om Vetteberget. Här finns också
vårdcentral, apotek, bibliotek m m. Här ligger också skolan i Fjällbacka med klasser
upp till åk 6. Det är viktigt att från olika delar av Fjällbacka kunna ta sig säkert till fots
eller med cykel till området vid skolan och Fjällbacka service, se vidare under Trafik.
Under sommarsäsongen utökas serviceutbudet med fler affärer och restauranger
främst vid hamnen. Det blir då denna del av samhället som utgör målpunkt för många
boende och besökare. Den ökade folkmängden på sommaren ställer ökade krav på
parkering och framkomlighet. En utveckling av centrumverksamheterna i Fjällbacka
ställer krav på funktionella lokaler, ytterligare parkeringsplatser och en trafikmiljö där
både oskyddade trafikanter, personbilar och transporter kan ta sig fram. Dessa krav
är svåra att lösa i den kulturhistorisk värdefulla samhällskärnan vid hamnen. Det
finns större möjligheter att utveckla ett funktionellt centrum i stråket bort mot
Fjällbacka service.
I Fjällbacka finns kollektivtrafik i form av buss mot Tanumshede/Strömstad eller
Dingle/Gläborg. Under vardagar finns ca sju turer i var riktning. Bussen trafikerar väg
163 genom samhället och stannar vid bussplanen i centrala Fjällbacka, hållplatser
finns även vid Fjällbacka service och Mörhult. Det finns ingen speciell kollektivtrafik
inom tätorten.
Fjällbacka samhälle försörjs idag med dricksvatten från vattenreningsverket i
Tanumshede. Fjällbacka har ett eget avloppsreningsverk med en kapacitet på 6000
pe. Verket belastas idag (2004) med ca 1800 pe utslaget över året men har en max
belastning på sommaren på ca 5000 pe. Det finns alltså i dagsläget kapacitet att
ansluta fler till reningsverket.

Överväganden
Förstärk kopplingen mellan områdena vid kyrkan och vid Fjällbacka service genom
att lämna byggrätter för serviceverksamheter vid parkeringen på andra sidan gatan
från Fjällbacka service, väster om långtidsparkeringen, och vid Fjällbacka 187:44,
187:48 (Brisen).
Kommunen ska ha en god kollektivtrafik.

