
 

 

 

Sugarloaf Mills Park & Ride Construction 
Stage 3 

 

On March 1, 2017, the Sugarloaf Park & Ride Expansion will begin Stage 3 of 
construction.  During this phase, the Express area will move to the far end of the West 
Parking Lot where the Local buses have been picking up for Stage 1 of the project. 
Also, the closed portion of the West Parking Lot will be reopened, and the East Parking 
Lot will be closed as construction progresses. This is the final phase of construction 
and will result in a much more assessable and safe park & ride facility. 
 

Thank you for your continued patience and patronage during this final phase of 
construction. 
 

 
 

For more information, please contact GCT Customer Service at 770.822.5010, Monday 
thru Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 7:00am to 8:00pm. 
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Sugarloaf Mills Park & Ride Construcción Etapa 3 
 

El 1 de Marzo de 2017 el Sugarloaf Park & Ride Expansion comenzará la etapa 3 de 
construcción. Durante esta fase, el área Express se trasladará al extremo más alejado 
del Estacionamiento Oeste donde los Autobuses Locales han estado recogiendo para 
la Etapa 1 del proyecto. Además, la parte cerrada del Estacionamiento Oeste se 
reabrirá, y el Estacionamiento del Este se cerrará a medida que progrese la 
construcción. Esta es la fase final de la construcción y resultará en una instalación 
mucho más evaluable y segura de park & ride. 
 

Gracias por su paciencia y patrocinio durante esta fase final de construcción. 
 
 

 
 

Para más información, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de GCT al 
770.822.5010, de Lunes a Viernes de 6:00 am a 8:00 pm, y el Sábado de 7:00 am a 
8:00 pm.  
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슈거 로프 공장 공원 및 탐 건설 단계 3 

 

3 월 1 일, 2017 년에 Sugarloaf 파크 & 타고 확장 건설의 3 단계를 시작 합니다.  

이 단계 동안, 익스프레스 지역 로컬 버스 프로젝트의 단계 1를 따기가 서 

주차장의 맨 끝으로 이동 합니다. 또한, 닫힌된 부분 서 주차장의 재개 될 

것입니다, 그리고 동쪽 주차장 건설 진행 되는 동안 종료 됩니다. 이 건축의 

최종 단계입니다 그리고 것입니다 훨씬 더 평가할 고 안전 공원에서 결과 & 

시설을 타고.  지속적인된 인 내와 건설의이 마지막 단계 동안 후원에 감사 

드립니다. 
 

 
자세한 내용은 월요일 오전 오후 6시 8시, 금요일 및 토요일 오전 7:00-오후 

8시 770.822.5010, GCT 고객 서비스로 문의 하시기 바랍니다. 
 

www.gctransit.com    Gwinnett County Transit  @gctransit 
 

동쪽 주차장 3 단계 폐쇄 

픽업 및 드롭 오프 영역을 

표현 

http://www.gctransit.com/


 

 

 

Sugarloaf Mills Park & đi xây dựng giai đoạn 3 
 

Ngày 1 tháng 3 năm 2017, mở rộng công viên & Ride Sugarloaf sẽ bắt đầu 
giai đoạn 3 của xây dựng.  Trong giai đoạn này, khu vực Express sẽ di 
chuyển đến cuối đến nay của Tây đậu nơi xe buýt địa phương đã chọn lên 
cho giai đoạn 1 của dự án. Ngoài ra, đóng phần của sở giao dịch chứng 
đậu tây sẽ được mở cửa trở lại, và bãi đậu xe đông sẽ bị đóng theo tiến 
hành xây dựng. Đây là giai đoạn cuối cùng của xây dựng và sẽ kết quả 
trong một công viên hơn assessable và an toàn & đi cơ sở.  Cảm ơn bạn đã 
tiếp tục kiên nhẫn và sự bảo trợ của bạn trong giai đoạn cuối cùng này xây 
dựng. 
 

 
 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ dịch vụ khách hàng GCT tại 770.822.5010, 
thứ hai đến thứ Sáu từ 6:00 am đến 8:00 và thứ bảy từ 7:00 am đến 8:00 pm. 

 

East đậu đóng cửa trong giai 

đoạn 3 Đón nhận và thả-off tích 



 

 

 

舒格洛夫米尔斯公园 & 骑施工阶段 3 
 

在 2017 年 3 月 1 日，舒格洛夫公园 & 骑扩张将开始阶段 3 的建设。 

在此阶段，快递地区将移动到尽头西停车场那里当地公共汽车一直在回升为

阶段 1 

的项目。而且在此基础上，将重新开放封闭的部分西停车场，，东停车场将

会封闭作为施工进度。这是施工的最后阶段，将导致更多的应评税和安全的

公园 & 骑设施。 谢谢您继续保持耐心和惠顾在这最后阶段的施工。 
 
 

 
 

有关详细信息，请联系 770.822.5010，在骨巨细胞瘤客户服务从 6:00 上午 

8:00 下午，到星期五和星期六 7:00 上午 8:00 下午至周一至。 
 

www.gctransit.com    Gwinnett County Transit  @gctransit 

在第三阶段期间关闭的东停车

场 快递的皮卡和落客区 

http://www.gctransit.com/

