
 

 

 

Sugarloaf Mills Park & Ride Construction 
Stage 2 

 

On Friday, December 16, 2016, the Sugarloaf Park & Ride Expansion will begin Stage 
2 of construction.  During this phase, drivers will need to choose an entrance based on 
where they want to park.  If drivers enter the Park & Ride lot near the interior shelters 
(Entrance #1), they will be directed to turn right and park in the East Parking Lot.  If 
drivers wish to park in the West Parking Lot, they will continue west on North Brown 
Road and enter the Park & Ride lot at Entrance #2. 
 

Thank you for your patience during this time. 
 

  

For additional information on GCT’s service, please contact GCT Customer Service at 
770-822-5010, Monday through Friday from 6:00am to 8:00pm, and Saturday from 
7:00am to 8:00pm.  
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Pan de azúcar molinos Park & Ride 
construcción etapa 2 

 

El viernes, 16 de diciembre de 2016, la expansión de Park & Ride de dulce comenzará 
2 etapa de la construcción.  Durante esta fase, controladores tendrá que elegir una 
entrada basada en donde quieren aparcar.  Si conductores entran en el lote de Park & 
Ride cerca de los refugios interiores (entrada #1), será dirigidos a la derecha y en el 
estacionamiento Oriente del parque.  Si controladores desean aparcar en el 
estacionamiento oeste, que continúe hacia el oeste en el camino de Brown norte y 
entrar en el lote de Park & Ride en la entrada #2. 
 

Gracias por su paciencia durante este tiempo. 

  

Para obtener más información sobre el servicio de GCT, póngase en contacto con servicio al cliente 
de GCT en 770-822-5010, el lunes al viernes de 6:00 a 20:00 y el sábados de 7:00 a 20:00. 
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슈거 로프 공장 공원 및 탐 건설 단계 2 
 

2016 년 12 월 16 일 금요일에 Sugarloaf 파크 & 타고 확장 건설의 단계 2를 시작 

합니다.  이 단계 동안, 드라이버 공원 하 고 싶은지에 따라 입구를 선택 해야 합니다.  

드라이버 입력 (입구 #1) 실내 대피 소 근처 공원 및 탐 많은, 그들은 공원 동쪽 

주차장에서 오른쪽을 이동 합니다.  드라이버 서 주차장에서 주차를 하고자 하는 경우 

그들은 노스 브라운도로에 서쪽을 계속 하 고 입구 # 2에서 공원 및 탐 많은 입력. 

 

이 기간 동안 양해해 주셔서 감사 합니다. 

  

GCT의 서비스에 대 한 추가 정보, 월요일 오전 오후 6시 8시, 금요일 및 토요일 오전 

7:00-오후 8시 770-822-5010, GCT 고객 서비스로 문의 하시기 바랍니다. 
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Sugarloaf Mills Park & đi xây dựng giai 
đoạn 2 

Ngày thứ sáu 16 tháng 12, năm 2016, mở rộng công viên & Ride Sugarloaf sẽ bắt đầu 
giai đoạn 2 xây dựng.  Trong giai đoạn này, trình điều khiển sẽ cần phải chọn một lối 
vào dựa trên nơi họ muốn công viên.  Nếu trình điều khiển nhập nhiều Park & xe gần 
nơi trú ẩn trang trí nội thất (lối vào #1), họ sẽ được hướng dẫn để chuyển quyền và 
công viên ở phía đông bãi đậu xe.  Nếu trình điều khiển mong muốn công viên ở sở 
giao dịch chứng đậu tây, họ sẽ tiếp tục Tây Bắc Brown Road và nhập nhiều Park & xe 
ở lối vào #2. 
 
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn của bạn trong thời gian này. 

  

Thêm thông tin về dịch vụ của GCT, 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. 
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舒格洛夫米尔斯公园 & 骑施工阶段 2 
上星期五 2016 年 12 月 16 日，舒格洛夫公园 & 骑扩张将开始阶段 2 的建设。 

在此阶段，驱动程序将需要选择基于到他们想去公园入口。 如果驱动程序输入公园 & 

骑多附近室内庇护所 (入口 #1)，他们将被引导，右转公园在东面的停车场。 

如果司机想要停在西停车场，他们将继续布朗北路西和进入公园 & 骑多在入口 #2。 

 

感谢你在这段时间你的耐心。 

  

骨巨细胞瘤的服务的其他信息，请联系 GCT 的顾客服务，770-822-5010，通过从 6:00 

上午 8:00 下午，到星期五和星期六从 7:00 上午 8:00 下午到星期一。 
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