Foreningen Bryggenet:

Nye radiokanaler

Avetho og E/F Islands Brygge samt
Islandsborg. Der arbejdes løbende på
Bryggenet har indgået en aftale med
Tidligere på året blev der gennemført at få opdateret telefonbogen, så alle er
A/B Njal om at leje en del af lokalerne en auktion over to nye landsdækmed.
i Beboerhjørnet på permanent basis.
kende radiokanaler P5 og P6.
Det betyder at post til Bryggenet fra
Disse kanaler begynder at sende meog med 1. november skal sendes til:
dio november, og da P5 har såkaldt
Endnu en boligforening kom”Must-carry” status, betyder det at
mer på Bryggenet
Foreningen Bryggenet
Bryggenet har pligt til at udsende
Beboerhjørnet
kanalen. Vi skal derfor gennemføre
På en ekstraordinær generalforsamLeifsgade 7
en omlægning af radiokanalerne her
ling onsdag den 29. oktober beslut2300 København S.
i starten af november. Mere informa- tede andelsforeningen Ny Tøjhus 1 at
tion vil følge på hjemmesiden.
melde sig ind i Foreningen Bryggenet.
Vi håber med tiden at kunne
Ny Tøjhus 1 er den første af tre boligudvikle Beboerhjørnet til en
foreninger, der er ved at blive opført
informations”butik” så det bliver
Telefonbog over lokalnumre nu på Ny Tøjhus grunden, den ligger
nemmere for brugerne at komme i
på hjemmesiden
nærmest i Thorlakshus ”baghave”
kontakt med og få information om
ved siden af den nyopførte HK
Bryggenet.
Bryggenet har udarbejdet en telefon- København bygning. Det er planen
bog over alle abonnenter.
at de første beboere flytter ind den 1.
Telefonbogen er specielt nyttig hvis
februar 2004.
TDCs modemnumre nu tildu vil ringe (gratis) til et lokalnumEt stort velkommen til beboerne i
gængelige
mer på Bryggen. I første omgang er
Ny Tøjhus 1 - både til Bryggen og til
der kun adgang til den via BryggenBryggenet!
Det er nu muligt at ringe til TDCs
ets hjemmeside, se direkte link på
specielle modem-numre, 16101 og
forsiden til venstre, eller fra menuen
16110, fra Bryggenet. Opkald til
“Bryggen” øverst på siden.
16110 er gratis mens prisen for opFølgende er endnu ikke inkluderet
kald til 16101 endnu ikke er endeligt
i telefonbogen: En del af beboerne
fastsat.
i A/B Axel Heides Gård, beboerne i

Njalsgade 30A, st. mf.
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