Kunne du tænke dig at hjælpe
Bryggenet med en frivillig indsats?
Bryggenet søger altid efter ﬂere
frivillige til at hjælpe med de mange
opgaver der er forbundet med at
drive en forening som vores. Hvad du
kan tage fat i er som udgangspunkt
op til dig selv og dine interesser. Alle
der er parat til at yde en indsats er
velkomne.

at disse ændringer kan minimere
problemerne med virus-inﬁcerede
computere der belaster vores netværk.

Bryggenets priser

IP-TV på Bryggenet

Midlertidig forbedring af netværk
Som tidligere beskrevet arbejder
Bryggenet på at omlægge vores
netværk så det bliver mere sikkert og
stabilt. Medens denne ret omfattende
proces er i gang, har vi gjort en indsats for at optimere vores nuværende
netværk så godt som muligt. Vi håber

prøveperiode. Interesserede skal
være klar til at sætte en del tid af til
at samarbejde med Bryggenet om at
få bearbejdet og diskuteret de erfaringer man gør sig. Hvis det lyder som
noget for dig kan du henvende dig på
info@bryggenet.dk

Bryggenet er i samarbejde med Jansson Kommunikation ved at sætte et
pilotprojekt omkring IP-TV i værk.
I fremtiden håber vi på at IP-TV kan
være et supplement til vores faste
TV-pakker, så det for eksempel bliver
muligt at få etniske kanaler efter eget
valg. På længere sigt vil IP-TV løsningen måske helt aﬂøse kanalpakkerne.
Først skal vi dog gøre os nogle ﬂere
erfaringer med systemet. I den
forbindelse efterlyser vi bryggeboere,
der er interesserede i at være testpersoner i projektet. Testpersonerne
vil få gratis adgang til IP-TV i en

Telefon-abonnement: 40 kr/md
Samtale (dag): 19 øre/minut
Samtale (nat): 9,5 øre/minut
Oprettelse: 250 kr.
TV lille (8 kanaler): 40 kr/md
TV stor (31 kanaler): 160 kr/md
Oprettelse: 250 kr.
Internet basis: 65 kr/md
Internet stort: 135 kr/md
Oprettelse: 125 kr.

kundeservice@bryggenet.dk

bryggenet

Frivillig i Bryggenet

