Sugarloaf Mills Park & Ride Open, July 6, 2017
On July 6, 2017, the Sugarloaf Park & Ride Expansion will open for regular traffic flow.
Please keep in mind the following:
• There may be some residual construction activities as the project is nearing
completion. Please follow posted signs and for your own safety do not park in
the temporarily closed areas during this process.
• Shelters have been ordered and will be delivered in the next month or two.
• The main entrance from North Brown will have a different configuration with
autos and buses sharing the same space, please exercise caution and patience
as everyone becomes familiar with this new set up.
Again, we would like to thank you for your continued patience and patronage during
this construction.
Sugarloaf Mills Park & Ride Open
El 6 de julio de 2017, el Sugarloaf Park & Ride Expansion se abrirá para el flujo de
tráfico regular. Tenga en cuenta lo siguiente:
• Puede haber algunas actividades residuales de construcción a medida que el
proyecto está a punto de terminar. Por favor, siga las indicaciones y no se estacione
en las áreas temporalmente cerradas durante este proceso.
• Se han ordenado refugios y se entregarán en el próximo mes o dos.
• La entrada principal de North Brown tendrá una configuración diferente con
automóviles y autobuses compartiendo el mismo espacio, por favor, tenga cuidado y
paciencia mientras todos se familiarizan con esta nueva configuración.
Una vez más queremos agradecerle por su paciencia y patrocinio durante esta
construcción.
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Sugarloaf米爾斯公園和開放

2017年7月6日，Sugarloaf Park＆Ride Expansion將開放定期交通流量。請記住以下幾點：
•隨著項目即將完工，可能會有一些剩餘的施工活動。在此過程中，請遵循貼標籤，不要停放在臨時關閉區域。
•收容所已經下單，將在未來一兩個月內交付。
•北布朗的主入口將具有不同的配置，汽車和公共汽車共享相同的空間，請謹慎和耐心，因為每個人都熟悉這個
新的設置。

。

我們再次感謝您在此施工期間的持續耐心和惠顧
슈거 로프 밀 파크 & 라이드 오픈

2017 년 7 월 6 일 Sugarloaf Park & Ride Expansion이 정기적 인 교통 흐름을 위해 열립니다. 다음 사항에
유의하십시오.
• 프로젝트가 완료됨에 따라 일부 잔여 건설 활동이있을 수 있습니다. 이 과정에서 표지판을 따라 가면
일시적으로 닫힌 구역에 주차하지 마십시오.
• 대피 소는 주문되었으며 다음 달 또는 2 달 후에 인도 될 것입니다.
• 노스 브라운의 메인 입구는 자동차와 버스가 같은 공간을 공유하는 다른 구성을 가지므로 모든 사람이이
새로운 설정에 익숙해 지므로주의와 인내심을 가져보십시오.
다시 한번 우리는 귀하의 지속적인 인내심과 후원에 감사드립니다.

Công viên Sugarloaf Mills & Ride Open
Vào ngày 6 tháng 7 năm 2017, Công Viên Sugarloaf Park & Ride Expansion sẽ mở ra cho luồng giao thông
thường xuyên. Hãy ghi nhớ những điều sau đây:• Có thể có một số hoạt động xây dựng còn lại do dự án sắp
hoàn thành. Vui lòng tuân theo các biển báo đã đăng và không đỗ ở các khu vực tạm đóng cửa trong quá trình
này.
• Nhà tạm trú đã được đặt mua và sẽ được giao trong tháng tới hoặc hai.
• Lối vào chính của North Brown sẽ có cấu hình khác nhau với ô tô và xe buýt chia sẻ cùng một không gian,
hãy cẩn thận và kiên nhẫn khi mọi người bắt đầu quen thuộc với thiết lập mới này.
Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn bạn vì sự kiên nhẫn và sự bảo trợ của bạn trong quá trình xây dựng này.
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