
Bokning av lokaler i TimeEdit Reserve för studentkåren 
Från och med februari 2021 skall du som är kårbokare för TLTH, dess sektioner och andra 

studentföreningar med LTH-anknytning, göra de beställningar av lokaler till kårens, sektionens eller 

föreningens verksamhet via TimeEdit:s självservicegränssnitt. 

För att få din beställning godkänd krävs det att du fyller i beställningsformuläret i TimeEdit korrekt. 

Det är speciellt viktigt vad som står i fritextfälten ”Kontaktuppgifter” och ”Intern kommentar”. Om 

dessa fält fylls i felaktigt kommer bokningen att nekas och lokalen kommer inte att bli bokad till den 

aktuella kåraktiviteten. 

Innan du bokar 
Tänk på att du alltid skall kontakta husprefekt om du vill boka på kvällar eller helger och ha ett giltigt 

tillstånd från denna innan du lägger din beställning. Tillståndet mejlas till schema@kansli.lth.se.  

Gå till https://cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ri1Q5.html och logga in med det användarnamn 

och lösenord du har till ditt studentkonto (användarnamnet går ibland under beteckningen StiL-ID 

respektive LU-konto eller Lucat-ID). Är du doktorand så är det ditt studentkontos 

inloggningsuppgifter du skall använda. 

Du kommer nu till en bokningssida på webben. Överst på sidan ser du olika sätt att filtrera på de 

lokaler som du kan boka och beställa. Under detta fält ser du en lista på de lokaler du har rätt att 

beställa.  

Att söka efter en lokal 
För att söka efter en bestämd lokal, skriv in namnet på lokalen i sökrutan "Lokal". De flesta av 

lokalerna på Lunds universitet, följer en namnkonvention där de döps enlig principen 

Hussignatur:Rumsnamn/Rumsnummer t.ex. E:1406. Detta gör att om man vill hitta alla lokaler i ett 

visst hus, kan man skriva husprefixet: t.ex. E: för att få fram alla lokaler i det önskade huset, t.ex. alla 

lokaler i E-huset. 

Man kan även använda de olika filter som finns för att hitta en lokal i ett visst hus, av en viss lokaltyp, 

med en viss utrustning eller med ett visst antal platser. 
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Att hitta rätt datum 
När du kommer in på sidan, är innevarande vecka förvald. Vill du hellre se en viss dag, kan du växla 

mellan dag och vecka med hjälp av knappen till höger, ovanför det långa datumvisningsfältet. 

Du kan även gå till rätt datum med hjälp av datumväljaren. Du hittar datumväljaren genom att klicka 

på det datum eller datumintervall som visas på datumvisningsfältet. 

 

Att boka en lokal 
För att boka en lokal, klicka på önskat datum och önskad tid raden för önskad lokal i listan över 

sökresultat. 

Du får nu upp ett formulär med uppgifter som behövs för att kunna boka. 

Börja med att fylla i önskad start och sluttid. 

Lokal (obl) – Den eller de lokaler du önskar boka eller beställa. Du kan boka eller beställa flera lokaler 

i samma bokning genom att klicka på + bredvid raden för Lokal. 

Organisation (obl) – Här söker du fram den sektion eller den förening du kommer ifrån och väljer 

denna. Hittar du inte din sektion eller förening, kontakta schemaläggningen på LTH, 

schema@kansli.lth.se.  

Aktivitet (obl) – Här skall du alltid välja ”Studentbokning”. Välj aldrig någon annan aktivitet än 

studentbokning. 

Kontaktperson – Hoppa över. Du behöver inte fylla i någonting här. 

Konteringssträng – Hoppa över. Fältet kommer att fyllas i av LTH:s schemaläggning i samband med 

att vi tar emot din beställning. 

Titel – Om du önskar att ha en titel på din bokning skriver du in den här. Observera att det du skriver 

i titel-fältet syns som rubrik för lokalbokningar på infoskärmarna i LTH:s foajéer. Stava rätt och 

uttryck dig korrekt! Titeln syns även i webbvisningen över lokaler. 

Publik kommentar – En längre kommentar som syns i schemageneratorn. 

URL – Om du vill att en webbadress skall synas i bokningen i TimeEdits webbvisning. 
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Intern kommentar (viktigt fält för dig som kårbokare) – Här fyller du i om du har ett inbjudet företag 

som betalar för sig eller inte. För att beställningen skall bli godkänd måste det finnas uppgift om ifall 

bokningen är helt intern eller om det finns ett betalande företag. Saknas denna uppgift nekas 

beställningen och ingen lokal blir bokad. I fältet ”Intern kommentar” kan även andra meddelanden 

till schemaläggningen lämnas. 

Kontaktuppgifter (viktigt fält för dig som kårbokare) – Här skall du skriva in följande uppgifter på 

den som skall vara i lokalen:  

 Kontaktperson: [Namn på kontaktperson] 

 E-post: [e-post på kontaktperson] 

 Tel: [telefonnummer som kontaktpersonen kan nås på] 

 Användarnamn: [användarnamn/StiL-ID/LU-konto/Lucat-ID för den som skall vara i lokalen]  

Det är viktigt att det är ett korrekt användarnamn till den som skall vara i lokalen, då 

personen i fråga inte kommer in i lokalen annars. Vi har ett script som läser av fältet 

kontaktuppgifter, som är kopplat till vårt låssystem. 

 Godkännande: Bokningen är godkänd av såväl TLTH som husprefekt.* 

När du fyllt i formuläret ovan, klicka på "Beställ". Lokalen blir nu beställd! Du kommer få ett e-

postmeddelande som berättar att du har beställt en lokal. Detta är inte en bekräftelse på att lokalen 

är bokad, utan bara på att den är beställd.  

Det går nu en beställning till lokalbokarna på LTH som kontrollerar att allting finns med i 

beställningen. Om allting är korrekt ifyllt och om lokalen är ledig, godkänns beställningen och lokalen 

bli bokad.  

Om beställningen är felaktigt ifylld, om lokalen är upptagen, eller om någonting annat inte fungerar 

med beställningen, nekas den och lokalen blir inte bokad. 

Du som beställt bokningen får nu en e-postbekräftelse i vilken det står om en bokning är godkänd 

eller nekad. E-postbekräftelsen går per default till den adress som är kopplat till ditt användarnamn 

på ditt studentkonto. Om du vill ha en e-postbekräftelse till en annan adress, tex din sektions 

funktionsadress, skriv detta i fältet ”Kontaktuppgifter”, eller i ”Intern kommentar”. 

 

Lund 2021-01-26 

LTH:s schemaläggare Emma, Love, Naomi och Sophie 

schema@kansli.lth.se  

*Under coronapandemin krävs att du har tillstånd från såväl husprefekten samt TLTH för att boka 

lokaler och detta måste framgå av din beställning. En kopia av bokningsbekräftelsen kommer att 

skickas till husprefekten för en dubbelkoll att detta verkligen skett. Meddelar husprefekten att 

godkännande inte givits kommer beställningen att nekas. 

Även efter coronapandemin kommer det i vissa fall att krävas att du har husprefektens godkännande 

(framför allt när det gäller bokningar på kvälls- och helgtid) så försäkra dig om att du känner till hur 

bokningsreglerna är genom att läsa informationen på 

https://www.lth.se/lthin/schemalaeggninglokalbokning-paa-lth/lokalbokning-foer-tlth-dess-

sektioner-och-andra-studentorganisationer/ 
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