Bryggenet udvides pr. 1. december
med tre boligforeninger. Det drejer
sig om naboforeningerne A/B Avetho,
E/F Islandsborg og E/F Islands
Brygge, som tilsammen udgør 144
husstande. Kablingsarbejdet er i fuld
gang i de tre foreninger.

Beskyt dig mod virus
Der har været og er sandsynligvis stadig en del computere på Bryggenet,
der er inficeret med orme (virus).
Bryggenet opfordrer alle til at bruge
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opdateret antivirussoftware, se de
gode råd på Bryggenets hjemmeside
under Support > Internet. Vi anbefaler også at alle bruger en personlig
firewall på deres PC for at sikre mod
uautoriseret adgang fra nettet. Det
kan man læse mere om samme sted.

Driftprøve godkendt
Driftsprøven, som startede den
15. august, er nu afsluttet med tilfredsstillende resultat. Formålet var
at måle oppetiden af Bryggenet i 20
dage, som led i Bryggenets godkendelse af netværket overfor Delcom.

Bryggenets tre nye medlemmer ligger alle i samme bygning; anden karré fra Langebro.

Prisstigning på stor TV-pakke
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TV-distributionsselskabet Viasat har
hævet prisen for TV3. Det betyder,
at Bryggenets bestyrelse endnu en
gang har skullet tage stilling til, om
Bryggenet vil beholde en tv-kanal,
eller om vi vil udelade den fra vores
store tv-pakke. Konklusionen blev, at
vi beholder TV3 og dermed accepterer prisstigningen, som ligger mellem
7 og 8 kr. pr. måned. Det var bestyrelsens vurdering, at flest bryggeboere
ville være tilfredse med denne løsning. Den præcise prisstigning, som
er med virkning fra 1. november, vil
fremgå af næste opkrævning fra GN
bolignet.
Bryggenets tv-udvalg har arbejdet
længe og hårdt for at få de sidste
detaljer i den forestående tv-afstemning på plads. Det forventes, at brugerafstemningen kan afholdes inden
for få måneder - forhåbentlig inden
jul - og at bryggeboernes tv-ønsker
kan realiseres i starten af det nye år.
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