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Låsningstider Bravida integra anslutna fastigheter 
inom Sveriges lantbruksuniversitet 2022 
Generellt låses entréerna på fastigheter anslutna till integra systemet i samband med eller 
strax efter Kontorsarbetstidens slut på vardagar och är låsta på helger. Vid, eller i samband 
med storhelger, klämdagar eller dagar med arbetstidsförkortning gäller nedanstående 
låsning: 

Under dagtid då byggnader och lokaler är låsta sker tillträden med passerkort. 

PÅSK:  

Skärtorsdag 14/4 Låst från klockan 12.00 

Långfredag 15/4 Låst 

Påskafton 16/4 Låst 

Påskdagen 17/4 Låst 

Annandag påsk 18/4 Låst 
 

VALBORG OCH 1:A MAJ:  

Valborg 30/4 (Lördag) Låst  

1:maj 1/5 (Söndag) Låst 
 

KRISTI HIMMELSFÄRD:  

Torsdag 26/5 Låst 

Klämdag efter Kristi himmelsfärd, Fredag 27/5 Låst 

ÖVRIGA DAGAR:  

Nationaldag 6/6 Låst 

Midsommarafton Låst 
 

SOMMARLÅSNING:  

Måndag 20/6 – 15/8 Låst 
 

ALLA HELGONA HELGEN  

Dag före Alla helgon, fredag 4/11 Låst från klockan 12.00 
 

VINTER STÄNGNING 2022:  

19/12 - 9/1 (2023) Låst 
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Kontaktuppgifter för frågor gällande Alnarp 

Önskemål om avvikelse mot ovanstående anmäls senast en vecka före önskad 
låsningsdag på e-postadress: 5600@slu.se 

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande Uppsala 

Önskemål om avvikelse mot ovanstående anmäls senast en vecka före önskad 
låsningsdag på e-postadress: sakerhet@slu.se 

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande Umeå 

Önskemål om avvikelse mot ovanstående anmäls senast en vecka före önskad 
låsningsdag på e-postadress: ssm-umea@slu.se 

 

Kontaktuppgifter för frågor gällande Övriga objekt anslutna till Integra 

Önskemål om avvikelse mot ovanstående anmäls senast en vecka före önskad 
låsningsdag på e-postadress: sakerhet@slu.se 

 

OBS! 
Om man önskar förändring av låsningen i ens egna hus ska detta anmälas till 
facility manager eller intendent för vidare bedömning och hantering. Anmälan om 
förändring ska inkomma till säkerhetsenheten senast 2veckor innan berörd dag. 

 

Mer exakta tider för respektive hus sök via medarbetarwebben. 
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