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ANSÖKAN OM VÄGVISNING 

Sökande 
Namn 
 
 
Företagets kontaktperson 
 
 
Adress 
 

Postadress 

 Telefon (även riktnummer) Fax (även riktnummer) 

      
 E-postadress 
 

Uppgifter om inrättningen alt. anläggningen 
Namn 
 

Adress 
 

Postadress 

 Fastighetsbeteckning 
 

Organisationsnummer 

Information om inrättningen alt. anläggningen 
Antal besökande per år 
 

Antal P-platser för bilar 

Vändmöjlighet för buss 
 
 

Antal P-platser för bussar 

Ja Nej
Postadress 
 
 
Fastighetsbeteckning 
 

Organisationsnummer 

Öppethållande 
  Fr o m T o m 

Helårsöppet Säsongsöppet 
  Ange vilka dagar  

Alla dagar Vissa dagar i veckan 
Öppettider under dag 
 
 

Information om behandling av personuppgifter 
(Personuppgiftslagen SFS 1998:204) 

Personuppgifter som lämnas i denna ansökan Samhällsbyggnadsnämnden för administration och 
andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse framställning av statistik, 
debitering av avgift samt uppdatering av adressuppgifter. 

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran få information om vilka 
personuppgifter om dig som behandlas av Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden är skyldig att 
omgående rätta felaktiga eller missvisande uppgifter. 
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Vägvisning 
Vägvisning önskas från väg (ange önskad placering) 
 
 
Beskriv vilka vägar som berörs 
 
 
Enskild väg som berörs 

Önskad text på vägvisare 
 
 

Önskad servicesymbol 

 
 

Informationsställe Verkstad Bensinstation Servering

Restaurang Hotell Toalett Första hjälpen

Industriområde Vandrarhem Stugby Uppställningsplats för husvagnar

Campingplats Badplats Sevärdhet Friluftsområde

Vandringsled Stollift Släplift Golfbana

Försäljningsställe för fiskekort   

Beskriv verksamhet och motiv till önskad vägvisning 

Glöm inte att bifoga ev. foto, skiss eller karta. 

Sökandens underskrift 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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