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Brandvarnaren
behöver regelbunden
kontroll
Nominering till styrelsen 2019
På årsmötet den 16 maj väljs styrelse
och revisorer.
Vi i valberedningen lämnar då ett förslag
på ledamöter. Vi behöver dock era tips
och inbjuder nu till nominering.
Känner du någon du tror skulle kunna
bidra i styrelsearbetet – eller vill du själv
göra en insats för föreningen? Hör då av
dig med förslag till någon i valberedningen senast den 5 april.
/Valberedningen
Jan Viitanen, Rhg 25
janviitanen@gmail.com
Leif Östling, Rhg 63
ostling13@gmail.com
Lars Edman, Rhg 65
lars.edman@gmail.com

OBS! Fel klockslag
för meditation
I ViB nr. 12, 2018 angavs det fel klockslag för vårens meditation.
Rätt tid är onsdagar ojämna veckor
kl. 19-21.
Meditationen äger rum i studielokalen
(Reimersholmsgatan 73, -1 tr) och
fortsätter fram till den 19 juni.

För att brandvarnaren ska fungera bör
du:
- rengöra brandvarnaren från utsidan
med dammsugare en gång om året.
- byta batteri en gång om året (till
exempel på 1:a advent).
- Vi rekommenderar dock litiumbatterier
som räcker upp till fem gånger längre än
vanliga alkaliska batterier. Då slipper du
byta varje år.
- kontrollera att brandvarnaren fungerar
minst en gång i kvartalet och när du
varit hemifrån en längre tid.
- byta ut brandvarnaren efter 8–10 år.
Den har begränsad livslängd.
Testa brandvarnaren genom att trycka
in testknappen eller genom att hålla ett
nysläckt stearinljus under brandvarnaren.
/Styrelsen

Pengar till blommor på altan
Styrelsen har beslutat om att bidraget för 2019 är oförändrat 1 300 kr.
Bidraget kan sparas upp till tre år.
Lämna in kvitton och ifylld blankett
(finns på hemsidan) till maskinistexpedition.
Pengarna gäller bara för sådant som rör
altanen – inköp av växter och eventuella
verktyg för skötseln av dessa.

Redaktionen: Cecilia Hansson, 53:an, Nils Tervell, 49:an.
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Stora tunnan skändad igen

Vi visar inte klottret. Den ömklige skändaren skulle yvas då. Det undviker vi.
En gärningshen har klottertaggat den
stora cognacsliggaren. Klottret känns
igen från andra ställen i vårt närområde
och skändaren är sannolikt närboende.
Vi hoppas hen torskar eller växer ur sin
ynkedoms färgsprayperiod och blir
vuxen.
/Redaktionen

Bränneriets nygamla Bredband
Nu har vi börjat ta det uppgraderade
bredbandet i drift. Lägenheter kommer
successivt att flyttas över till det nya
nätet, uppgång för uppgång. Till en början i långsam takt. Men snabbare efter
nästa vecka (v 8), om inget oförutsett
händer.
Vad är inte nytt?
Varje lägenhet är ansluten till en nätverksswitch i närmaste el-rum med hastigheten 1 Gb/s (gigabit/sek = 1.000
megabit/sek).
Vad är nytt?
Redundans och kapacitet
Varje switch i el-rummen är ansluten
med 2 Gb/s till vardera två centrala
switchar, dvs med totalt 4 Gb/s. Om en
av de centrala switcharna slutar fungera
tar den andra över all trafik direkt.
De båda centrala switcharna är anslutna
till två routrar/brandväggar. Endast en är
aktiv i varje ögonblick men om den
slutar fungera eller inte får någon trafik
tar den andra omgående över. Båda
kommunicerar med vår operatörs,
Tele2:s, router.
Vår gemensamma kapacitet mot internet är höjd från 1 Gb/s till 4 Gb/s.

ViB
IP-adresser
För att komma ut på internet måste man
få en så kallad publik IP-adress. Tills nu
har alla i Bränneriet delat på en sådan
adress. Man kan säga att internetsurfande från Bränneriet har gjorts med en
hög grad av integritet. Om någon skulle
begå databrott från vårt nät skulle föreningen haft problem med att svara på
myndigheters frågor om vem som har
vilken IP-adress. Att alla delar på en
adress ställer också till en del problem,
framförallt för vissa program för dataspel över nätet.
Från och med nu får alla en ”egen”, unik
publik IP-adress när man går ut på internet. Det kommer oftast att vara samma
adress varje gång, men det är inte säkert.
Det är naturligtvis fullt legitimt att vara
anonym på nätet. Man måste inte visa
för Google, Apple eller Facebook vilka
tidningar man läser, vilka böcker man
köper eller vilka filmer man tittar på. Det
finns så kallade anonymiserings- eller
anonymitetstjänster på nätet som kan
hjälpa användare som vill vara anonyma.
/Bredbandsgruppen

