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Bugüne kadar neler oldu?
1. Aşama çalışmalar şu an iyi gitmektedir. Çalışmaların 1. Aşaması Weld
Meydanı'ndaki eski pub'ın yıkılmasından ve onun yerine 40 dairenin inşa
edilmesinden oluşmaktadır. Bu 40 daire uygun fiyata kiralık, ortak mülkiyet ve
özel satış birimlerinden oluşmaktadır. Bu bina, hakkında daha fazla bilgiyi
şantiye panolarında bulabileceğiniz Considerate Constructors Scheme
(Saygılı İnşaatçılar Şeması) ile kayıtlıdır.
Eski pub'ın yıkımı tamamlandı. Yeni bloğun taban alanının altında yer alan temeli kazma ve
biçimlendirme çalışmaları tamamlanmak üzere. Vinç, 1. Aşamanın ana yapısı için kullanılmak
üzere hazır bulundurulmaktadır. Şantiye yerleşkesi ve ofisleri Lower Park Road içerisinde
kurulmuştur ve Station Road ile Lower Park Road'ın kavşağındaki B kapısıyla yayalara açıktır.
Şantiye ofisine rapor etmeniz gereken herhangi bir sorun olursa bu girişi kullanabilirsiniz.

Bundan sonra ne olacak?
1. Aşamanın ana beton iskeleti gelecek birkaç ay boyunca ilerleyecek ve panellerin üzerinden
yükselen beton iskeleti çok yakında görmeye başlayacaksınız. Yazışma hususları daha sonraki
aşamalara ayırma sırasına göre ilerlemektedir, ama bu arada gayrimenkulün genel altyapısına
ilişkin bazı kısıtlamalardan dolayı son aşamadan emin değiliz. Bu sorunlar çözüldükten sonra,
gelecek Bülten vasıtasıyla size yapacağımız bildirim, başlayacağımız sonraki çalışma alanlarının
onayını bildirecektir. Bununla birlikte, gereksiz, boş birimlere verilen hizmetleri kesen çeşitli Kamu
Hizmeti şirketlerinin bazılarını görebilirsiniz.

1
Mulalley & Co. Ltd
Teresa Gavin House, Woodford Avenue, Woodford Green, Essex, IG8

www.mulalley.co.uk

Çalışmalar ne kadar sürecek?
Şu anda 1. Aşamayı 2015 yılının Ağustos ayı
sonunda tamamlamayı umuyoruz.

Şantiye Güvenliği

Şantiye güvenliği çok önemlidir. Şantiyede ve
şantiye sınırlarının etrafında çalışan herkesin
güvenliğini sağlamak için her çaba sarf edilse
de bu çalışmaların mümkün olan en güvenli
şekilde yürütülmesi için bize yardım etme
konusunda sizden tam bir işbirliği istiyoruz.
Yakınlardaki sakinlerin ve genel halkın
güvenliği tüm işlemlerimizin ön planında yer
almaktadır.

İmar boyunca Springfield Road'daki Garfield
İlköğretim Okulu'yla yakın ilişkiler kurma
niyetindeyiz. Şu anda şantiye güvenliğinin önemi
hakkında çocuklarla konuşacak maskotumuz
"Safe Sammy" ile Sonbaharda okulu ziyaret
etmeyi planlıyoruz.

Şantiye Ofisi İletişim Bilgileri:

Tüm ebeveynlerin çocuklara inşaat şantiyelerin
çok tehlikeli yerler olabileceğini ve kesinlikle oyun
alanı olamayacağını hatırlatmalarını istiyoruz.
Lütfen
•

Şantiye/çalışma alanlarına girmeyin

•

Panellere veya yapı iskelelerine
tırmanmayın

•

Tüm çocukları her zaman çalışma alanından
uzak tutun

•

Şantiye girişlerinden geçerken etrafınıza
bakın ve dikkat edin.

Simon Guppy
Kıdemli Proje Yöneticisi
07932 369392
Ladderswood'un yenilemesi hakkında daha
fazla bilgi almak için lütfen
www.ladderswoodregen.co.ukadresini ziyaret
edin

Çalışma saatleri dışında şantiye içerisinde birini
görürseniz veya şüpheli bir davranış fark
ederseniz, lütfen polisi arayın: 0300 123 1212.
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