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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 
(Allmän dataskyddsförordning EU 2016/679 (GDPR) 

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga 
ärendet. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.
Se mer info på www.linkoping.se/gdpr hur du gör din begäran om registerutdrag eller begäran om rättning av 
uppgifter. För frågor kontakta Kontakt Linköping enligt följande:
E-post: kontakt@linkoping.se
Telefon: 013-20 60 00
Besöksadress: Östgötagatan 5, Linköping
Ifylld blankett skickas via brevpost till: Linköpings kommun, Trafiknämnden, Drottninggatan 45, 581 81 Linköping.
Eller via e-postadress: tfn@linkoping.se
Hemsida: www.linkoping.se

LK 2388 utg. 4 (april 2011)

https://www.linkoping.se/
https://www.linkoping.se/gdpr
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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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