Bryggenet har i de seneste par uger
oplevet ﬂere kortvarige nedbrud på
internetforbindelsen.
Disse nedbrud skyldes formodentligt
at et antal computere internt på
Bryggenet er inﬁceret med virus/orm
som gør at computerne fra tid til anden deltager i såkaldte DDoS-angreb.
Dette har desværre medført, at internet-forbindelsen bliver så overbe-

lastet, at ingen andre kan bruge den.
Der er nu installeret ﬁltre, der forventes at kunne forebygge overbelastning ved eventuelle fremtidige
DDoS-angreb.
Bryggenet opfordrer alle til at installere et antivirusprogram, så problemer af denne type fremover kan
undgås.

Mere båndbredde pr. abonnent
Bryggenet kan med glæde annoncere,
at der er indgået en meget favorabel
aftale med Group Networks om, at
båndbredderne på Bryggenets to internetabonnementer opgraderes. Fra
torsdag den 1. juli vil forbindelserne
dermed være opgraderet til 15 Mbit/
s pr. 1000 abonnenter på det lille
abonnement og 85 Mbit/s pr. 1000
abonnenter på det store abonnement.
Dette svarer til stigninger på hhv. 50
% og 89 % i forhold til de nuværende
båndbredder, som ligger på hhv. 10
og 45 Mbit/s pr. 1000 abonnenter.
Priserne på de to abonnementer
fastholdes på hhv. 65,- kr./md. og
135,- kr./md. Som besluttet på sidste
repræsentantskabsmøde indeholder
disse priser også en opsparing til

Bryggenet som vil blive brugt på
løbende forbedringer.

Prisændring på telefonabonnement
Bryggenet regulerer telefonabonnementsprisen fra d. 1. juli 2004 som
følge af repræsentantskabsbeslutningen om, at priserne for Bryggenets
tjenester kan pålægges et tillæg på op
til 3 % (tidligere annonceret) til ﬁnansiering af fornyelse og forbedring
af Bryggenets udstyr. Det er besluttet
at disse penge i første omgang skal
gå til opgradering af telefoncentralernes batterikapacitet således, at
det er muligt at benytte telefonen ved
strømsvigt.
Stigningen er på 1 kr. således at
abonnementsprisen bliver 40 kr./
måned (før 39 kr./måned). Minuttaksterne forbliver uændrede.

God Sommer!
Bryggenet ønsker alle en god og solrig sommer.

kundeservice@bryggenet.dk
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