
ANSØGNING OM SÆRLIG SERVICEVEJVISNING 

Hvilken tekst ønskes på tavlen? 

(Vedhæft evt. et kort, hvor krydset vises i forhold til virksomhedens adresse) 

Særlig servicevejvisning er en betegnelse for en sort-hvid servicevejvisning, der mod betaling, kan etableres til private virksomheder af 
turist-, fritids- eller erhvervsmæssig karakter. På den særlige servicevejvisning kan der kun benyttes en generel betegnelse for 
virksomheden, fx Antik, Bager, Glaspuster, Gårdbutik, Paintball, Dyrehospital mv. Der må ikke bruges virksomhedsnavn eller logo. 

Angiv kontaktinformation for virksomheden: 

Firmanavn: 

Kontaktperson: 

Adresse: 

Telefon: E-mail: 

Postnr.: By: 

Ønsker du at tilføje bemærkninger? 

Bemærkninger 

Er der ansøgt hos andre myndigheder, eksempelvis andre 
kommuner og Vejdirektoratet? 
(Hvis ja, vedhæft ansøgningen i mailen) 

Ja Nej 

Angiv en kort beskrivelse af virksomheden: 

Ja Nej Er der nogen form for vejvisning til virksomheden i dag? 

Hvor og hvordan? 

Fra hvilket kryds ønskes vejvisning? 

Angiv vejnavne: 

Røgeri 

Sommerhusudlejning 

Svævefly 

Veteranbane 

Værelse til leje (M100,2)

Windsurfing 

Antik 

Besøgsgård  

Blomsterværksted 

Bondegårdsferie  

Dagligvare (M100,1) 

Dyrepark 

Fiskesø

Keramik

Kunsthåndværk 

Lysstøberi 

Mini Zoo

Oplevelsescenter

Planteskole

Anden tekst: 

Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge 
Telefon 6223 3344 

ti@svendborg.dk 
www.svendborg.dk 

EAN   5798006940035

Galleri 

Glaspusteri 

Gokartbane 

Golfbane

Gårdbutik 

Haveanlæg 

Havecenter

Angiv perioden, hvor virksomheden er åben: Hele året Sæson Fra dato: Til dato: 

Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

Angiv antallet af timer, hvor virsomheden dagligt er åben: 

Mandag Tirsdag Onsdag 

Ridecenter

CVR-nr: 
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