LANCASTER WEST
صيف 2020
آخر المستجدات
واحدة من شاحناتنا الكهربائية
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تقلل من انبعاث ثاني أكسيد الكربون

تجديد “النكستر ويست” بهدف
التعامل مع حالة الطوارئ المناخية

يهدف حي “النكستر ويست” إلى أن يصبح حيًا محايدًا للكربون بحلول عام
 ،2030ما يضمن أن تكون االستدامة وكفاءة الطاقة في صميم التجديد الخاص
بالقرن الحادي والعشرين في األشهر والسنوات المقبلة.
يأتي ذلك بعد االلتزام الذي قدمه المجلس في وقت
سابق من هذا العام بإعالن حالة الطوارئ المناخية،
والمشاركة مع السكان من خالل عملية تحديد
أولويات التجديد ،والمناقشات مع جميع مستويات
الحكومة لضمان أن يصبح “النكستر ويست” حيًا
نموذجيًا يتبعه اآلخرون.
بجعل االستدامة في قلب التجديد لدينا ،سنضمن أن
تكون المنازل دافئة ومريحة للسكان ،إلى جانب
خفض فواتير استهالك الطاقة ورسوم الخدمة بشكل
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عام ،باإلضافة إلى التأكد من أن انبعاثات الكربون
المنخفضة تحمي بيئتنا األوسع وتقلل من تأثير تغيُّر
المناخ .وقد صرح مدير الحي ،السيد جايمس كاسبيل
قائال“ :إن التجديد القادم على مستوى الحي يعد بمثابة
فرصة تأتي على مدار جيل لضمان أننا نحسن كفاءة
الكربون في الحي ،وترك إرث يعتني بالناس وكذلك
الكوكب .وهذا شيء يطالب السكان به على نحو
متزايد بأن نضعه في اعتبارنا”.
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من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من
الدخول إلى الغالف الجوي

THE ROYAL BOROUGH OF

لتر من المياه
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هناك أربع وسائل لالتصال بنا ،انظر الصفحة األخيرة

هذه المجلة قابلة للتحول لسماد بنسبة 100%

“نحن نشارك مع فرق في جميع أقسام المجلس،
باإلضافة إلى عمدة صندوق كفاءة الطاقة في لندن،
ووزارة األعمال والطاقة واالستراتيجية الصناعية،
واالتحاد األوروبي الستكشاف فرص التمويل
وجدوى تبني تكنولوجيا صديقة للبيئة في تصميم
وتسليم أعمال التجديد لدينا”.
لقد أدخلنا بالفعل عددًا من التحسينات على المنازل
والطريقة التي نعمل بها لخفض فواتير السكان
وانبعاثات الكربون .يمكنك قراءة المزيد حول التقدم
الذي نحرزه داخل نشرتنا اإلخبارية!
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تحديد األولوية للتجديد  -اكتملت اآلن!

تجديدك .صوتك .اختياراتك
العشرة األوائل.
تم إطالق أولويات تجديد “النكستر ويست” العشرة األوائل للسكان .وعلى مدار
األشهر التسعة الماضية ،شارك فريقنا مع السكان من كل مربع سكني عبر
الحي لتحديد أولويات التجديد العشرة األوائل لمربعك السكني ومنزلك ،وذلك
بنا ًء على الميزانية المتاحة وأحدث التكاليف.
لقد قمنا بعقد فعاليات البيت المفتوح ،وورش عمل تحديد األولويات ،والقيام
بزيارات منزلية ،وإجراء استطالعات رأي عبر اإلنترنت ،ومشاركة
المنشورات عبر وسائل التواصل االجتماعي و متابعة المكالمات الهاتفية
للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السكان .وقد تلقينا استجابة مذهلة .في بعض
المربعات السكنية ،شارك أكثر من  80%من السكان في برنامج التجديد القادم.
شكرا للمئات الذين شاركوا منكم.
ً
يمكنكم العثور على لوحات لكل مربع سكني على إنستجرام وفي لوحات
اإلعالنات المنتشرة عبر الحي ،وكذلك على تطبيقنا وفي النافذة في
 .Baselineسنستخدم هذه األولويات  -جنبًا إلى جنب مع استطالعات الرأي
ودراسات الجدوى التي تم إجراؤها طوال عام  - 2020لتشكيل برامج تجديد
محددة للمربعات السكنية من أجل إنشاء حي نموذجي في القرن الحادي
والعشرين.

المرحلة التالية  -التصميم التفصيلي

سنقوم أيضًا بوضع اللمسات األخيرة على اختيار األنماط ،والتركيبات
والتجهيزات التي سنكون قادرين على تقديمها لسكاننا في األشهر القادمة
لتسليم التجديد وفقًا لما أخبرتنا أنك تفضله .وسيشمل ذلك أشيا ًء مثل
ألوان المطبخ ،وأنواع األرضية ،وخيارات اإلضاءة وخيارات األجهزة
الكهربائية .وسنقوم بالتشاور مع السكان مرة أخرى لوضع اللمسات
األخيرة على هذه الخيارات.
من المتوقع أن تبدأ أعمال التجديد الشامل لكل مربع سكني تلو اآلخر في
ربيع عام  ،2021وذلك رغم تطلعنا لنشر برنامج للتجديد الداخلي في وقت
أقرب من ذلك.

مالحظات السكان هذه سترشدنا في مرحلة التصميم التفصيلي الجارية اآلن.
سترى مسَّاحين ومصممين في الحي ،يرسمون مواصفات فنية للتأكد من أن
التجديد يشمل تفضيالت السكان وأنه يتم تسليمها وفقًا ألعلى معيار ممكن.

الرسالة اإلخبارية الخاصة بك .آرائك
نحن نحتاج إلى مساعدتك .امأل استطالع الرأي لدينا

ساعدنا في تحسين كيفية التواصل مع السكان .خصص خمس دقائق لملء استطالع الرأي المرفق وأخبرنا برأيك في
االتصاالت التي تتلقاها منا ،واقترح طرقًا يمكننا تحسينها بها .أرسل استطالع الرأي مرة أخرى باستخدام الظرف البريدي
مسبق الدفع .توجد قسيمة بقيمة  20جني ًها إسترلينيًا للفوز بها .يرجى االتصال على الرقم  0800 389 2005إذا كنت بحاجة
إلى مساعدة لملء استطالع الرأي.

كيفية االتصال بنا
الوحدة  ،7بيزالين استوديوز ،طريق
ويتشرتش.W11 4AT ،

البريد اإللكتروني
lancasterwestoffice@rbkc.gov.uk

في حال رغبتك في االتصال يرجى
االتصال على الرقم 0800389 2005

تابعناعلى
@lancasterwest neighbourhoodteam

ساعات العمل من االثنين إلى الجمعة،
من  9صبا ًحا وحتى  5:30مسا ًء

تنزيل التطبيق الجديد الخاص بنا
WeAreW11
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بيزالين
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