
Sahte ziyaretçilere 

dikkat edin! 

SAYFA 4 

Eğer evinizde yapılacak olan büyük çaplı işlere ait 
planlar ya da program hakkında bir sorunuz olursa, 
lütfen noelpark@haringey.gov.uk e-posta adresi ya da
0781 609 7737 numaralı telefon yoluyla Haringey
Belediyesi ekibimiz ile temasa geçin.

Mesai saatlerimiz dahilinde (Pazartesi - Cuma, 08:00 - 
17:00) acil bir sorunuz olduğu takdirde, lütfen 
EQUANS'ın Yerleşik İrtibat Memuru Hayley Cox ile 
0781609 7737 ya da mesai saatleri dışında 0776 850
3591 numaralı telefon yoluyla temasa geçin.  

Web sitemizde Noel Park Projesi ile ilgili en son
bilgileri bulabilirsiniz:

haringey.gov.uk/housing/council-tenants/ 
repairs/noel-park-major-works-programme 

%100 geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır 

Sakinler için her hafta açık kapı seansları düzenleyeceğiz ve sizi görmeyi çok arzuluyoruz! Bizimle 
sohbet etmek için 92 Gladstone Avenue, Haringey, N22 6LH adresine şu günlerde gelebilirsiniz: 

Her Cuma, 11:00 - 13:00 arası 

Her Çarşamba, 17:00 - 19:00 arası

YAZ 2022 

Yeni eklerin inşaat çalışmaları devam etmektedir 

İlk parti prefabrik eklerin şu anda üretilmekte olduklarını paylaşmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz.

Evinize neler olacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceğinizi takdir edebiliyoruz,  ve bu 
nedenle bu bültenin ikinci ve üçüncü sayfalarında, adreslere ve mülk türlerine göre ayrıntılı olarak 
süreç sırasında halen bulunduğumuz yerin bir dökümünü bulacaksınız. 

mailto:noelpark@haringey.gov.uk


SAYFA 2 

Örnek ek bölüm! 
Modüler ek bölümün tam boyutlu bir örneği 
önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ziyaret 
edebilmeniz için hazır olacaktır. Ek bölümler 
monte edildikten sonra ne bekleyeceğiniz 
konusunda bu size iyi bir fikir verecektir. 

Eğer bu örnek ek bölümü görmek istiyorsanız 
lütfen  e-posta adresi
yoluyla bizimle temasa geçin. 

Ya da 0781 609 7737 numaralı telefondan 
Yerleşik İrtibat Memurunuzu arayabilirsiniz. 

Noel Park'taki çalışmaların yerel toplumun 
ihtiyaçlarını karşılıyor olmasını temin etmek için 
sakinler ile ortaklaşa çalışmaya kararlıyız.  

Yönlendirme Grubuna katılacak olan altı belediye 
kiracısı ve üç konut sahibi aramaktayız ve zaten 
Gladstone Avenue’dan çok sayıda katılımcımız 
bulunmakta olduğu için özellikle Moselle Avenue 
ve Farrant Avenue’dan katılacak gönüllülerden 
işitmek istiyoruz. 

noelpark@haringey.gov.uk. 

Evlerinizi iyileştirme 
Noel Park’da bulunan belediye evlerinde elli adet 
yepyeni mutfağın montaj çalışması tamamlanmış 
bulunmaktadır. Halen düzinelerce daha mutfağın 
montaj çalışması devam etmektedir.  

Yüzden fazla sayıdaki evde yeni banyo odalarını 
içerecek olan ek bölümlere hazırlık için ölçümleme 
çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır.    

Elliden fazla evde elektrik ve diğer mekanik 
iyileştirmeler tamamlanmış bulunmaktadır. Bu 
önemli iyileştirmeleri bitirmek için halen kırktan 
fazla mülk üzerinde çalışmaktayız.  

SAYFA 3 

Farrant Avenue ve Moselle Avenue
Eğer arka ek bölümünüz L şeklindeyse, Galler’de üretilmekte olan yeni ek bölüme sahip 37 evden
biri olacağınızı size bildirmekten gerçekten mutluluk duymaktayız.  

noelpark@haringey.gov.uk. 
Yepyeni ek bölümünüz monte edildiği sırada evinizden uzakta bir eviniz olmasını temin etmek için
halen boş mülkler üzerinde çalışma yapmaktayız. 

Eğer hem siz ve hem de üst kattaki ya da  alt kattaki komşularınız dikdörtgen şeklinde bir ek bölüme 
sahip Gladstone Avenue’da yaşayan Haringey kiracılarıysanız, yeni ek bölümünüzün çizimini 
Belediyenin planlama dairesine sunmuş bulunuyoruz ve fabrika bunu inşa etmeye başlamadan 
hemen önce size monte edilecek olan ek bölümün tam olarak doğru olmasını temin etmek için
halen çizimler üzerinde ince ayarlamalar yapmaktayız.  

Ağustos Eğlence Günü! 

Maurice Avenue, London, N22 6PU köşesinde 
bulunan Russell Parka gelin ve  ekibe katılın! 

SİYAH SÜPÜRGELİK 

ÇATI KENARI IŞIKLI RAL7036 

TAŞ PANEL RAL 1013  
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Sahte ziyaretçilere 

dikkat edin! 

SAYFA 4 

Eğer evinizde yapılacak olan büyük çaplı işlere ait 
planlar ya da program hakkında bir sorunuz olursa, 
lütfen noelpark@haringey.gov.uk e-posta adresi ya da 
0781 609 7737 numaralı telefon yoluyla Haringey 
Belediyesi ekibimiz ile temasa geçin. 

Mesai saatlerimiz dahilinde (Pazartesi - Cuma, 08:00 - 
17:00) acil bir sorunuz olduğu takdirde, lütfen 
EQUANS'ın Yerleşik İrtibat Memuru Hayley Cox ile 
0781 609 7737 ya da mesai saatleri dışında 0776 850 
3591 numaralı telefon yoluyla temasa geçin.  
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%100 geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır 

Sakinler için her hafta açık kapı seansları düzenleyeceğiz ve sizi görmeyi çok arzuluyoruz! Bizimle 
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Her Çarşamba, 17:00 - 19:00 arası 

YAZ 2022 

Yeni eklerin inşaat çalışmaları devam etmektedir 

İlk parti prefabrik eklerin şu anda üretilmekte olduklarını paylaşmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz.

Evinize neler olacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyeceğinizi takdir edebiliyoruz, ve bu 
nedenle bu bültenin ikinci ve üçüncü sayfalarında, adreslere ve mülk türlerine göre ayrıntılı olarak 
süreç sırasında halen bulunduğumuz yerin bir dökümünü bulacaksınız. 
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