De nye landsdækkende kanaler, Sky Radio og
Radio 100FM, begyndte at sende den 15. november, og da det er lovpligtigt for Bryggenet
at sende Sky Radio, har den været med fra
starten.
Sky Radio kan findes på FM 106,60 MHz.

Foreningen Bryggenet

derfor valgt at undlade at bruge penge på at
introducere kanalen nu – lige før radio/TVafstemningen.
Husk derfor at stemme på Radio 100FM
til afstemningen, hvis du vil høre den på
Bryggenet.

Radio/tv-afstemning

Beboerhjørnet
Leifsgade 7

Bryggenet vil i december måned afholde
en radio/tv-afstemning blandt Bryggenets
brugere. Denne afstemning har til hensigt at
kortlægge brugernes ønsker til Bryggenets
fremtidige kanaludbud.
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Radio Exterior de España
Bryggenet har haft en ledig satellit-radiokanal, som gennem noget tid er blevet brugt til
at sende kanalen Radio Exterior de España.
Kanalen er en pendant til den spanske tvkanal TVE International, som findes i den
store tv-pakke.
Radiokanalen er nu at finde på 107,80 MHz.

Zulu på prøve

Radio 100FM

I anledning af den forestående radio/tv-brugerafstemning har TV2 Zulu indvilget i at
give Bryggenet lov til at sende TV2 Zulu på
prøve, uden beregning, resten af 2003. Herefter forsvinder Zulu fra Bryggenet, indtil
resultatet af tv-brugerafstemningen eventuelt
kan få Zulu tilbage til Bryggenet.

Den anden nye landsdækkende kanal, Radio
100FM, er ikke lovpligtig og Bryggenet har

TV2 Zulu kan findes på kanal S15 (259,25
MHz) frem til 31/12-2003.

Alle med et Bryggenet-stik vil i starten af
december modtage en stemmeseddel gennem
brevsprækken. Stemmesedlen vil indeholde
udførlig information om hvordan den udfyldes og om hvor og hvornår den skal afleveres.
Resultatet af afstemningen vil blive behandlet af tv-udvalget i samråd med Bryggenets bestyrelse og blive forelagt Bryggenets
repræsentantskab.
Repræsentantskabet vil udfra dette fastlægge
Bryggenets fremtidige kanaludbud.
Ændringen af kanaludbudet vil blive foretaget hurtigst muligt, og det vil med al sandsynlighed ske i første kvartal af 2004.
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