Hvis du har et Bryggenet-stik i din lejlighed,
kan du modtage Bryggenets tjenester.
Bryggenet tilbyder bredbånds internetadgang, kabel TV/radio og telefon. Prisen for
en pakke med alle tre tjenester starter under
150 kroner om måneden, du kan også nøjes
med at tilmelde dig en enkelt tjeneste. For
yderligere information og tilmelding kan
du henvende dig til Kundeservice. Adressen
kan du se andetsteds i annoncen. Du kan
også besøge vores hjemmeside hvor du kan
læse mere om vores tjenester og priser.
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din
lejlighed, er det højst sandsynligt fordi du
bor i en af de få boligforeninger på Islands
Brygge, der endnu ikke er med i Bryggenet.
Du kan forhøre dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede er med i, eller
har kontakt med, Bryggenet. Bryggenet vil
meget gerne kontaktes af beboere og bestyrelser i disse foreninger så vi kan komme i
dialog om hvorvidt Bryggenet er interessant
for jer.

Nye radio- og tv-pakker forsinkede
Fra 1. april stiger prisen på tv-pakkerne,
bl.a. fordi TV2 Zulu som resultat af brugerafstemningen nu indgår i den store pakke.
Bryggenet håber at kunne sætte de øvrige forandringer af pakkerne i værk hurtigst muligt, men på grund af fortsatte forhandlinger
med leverandørerne er det pt. uvist hvornår
de øvrige ændringer bliver udført. Seneste
nyt om omlægning af radio- og tv-pakkerne
vil løbende blive annonceret på Bryggenets
hjemmeside og her i Bryggebladet.

Repræsentantskabsmøde

Bryggenet på krak.dk
Efter lang tids venten er det endelig lykkedes
os at komme med i Kraks register. Bryggenet
beklager at det har taget næsten et år at nå
så langt. Vi arbejder desuden videre med
også at få vore numre registeret hos De Gule
Sider.

Bryggenet holder den 11. maj ordinært
repræsentantskabsmøde. I den forbindelse
skal de boligforeninger der er medlem af
Bryggenet sørge for at opdatere listen over
deres repræsentanter. Hvis du bor i en boligforening der er medlem af Bryggenet, og
ønsker at deltage på mødet som repræsentant skal du henvende dig hos bestyrelsen i
din forening. Bryggenet håber på godt fremmøde.
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