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نوسازی شهرک لنکستر برای
مقابله با شرایط اضطراری آب و هوایی
هدف شهرک لنکستر وست این است که تا سال  2030به یک شهرک با هوایی
بدون کربن تبدیل شود و اطمینان یابد که پایداری و بهره وری انرژی در ماهها
و سالهای آینده در مرکز برنامه «نوسازی قرن بیست و یکم» ما قرار دارد.
این هدف پس از این شکل گرفت که در اوایل سال
جاری شورا اعالم وضعیت اضطراری آب و
هوایی کرد و متعهد شد که از طریق همکاری با
ساکنان در تمام مراحل فرآیند اولویتبندی نوسازی
و بحث و گفتگو با تمام سطوح دولت اطمینان
یابد که شهرک لنکستر وست به یک الگو برای
شهرکهای دیگر تبدیل شود.
ما با قرار دادن پایداری در مرکز برنامه نوسازی
خود ،اطمینان حاصل خواهیم کرد که خانههای
ساکنین به مکانهایی گرم و راحت برای آنها
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تبدیل شود و مبالغ قبوض انرژی و به طور کلی
هزینههای خدماتی آنها کاهش یابد و همچنین
اطمینان مییابیم که با کاهش انتشار کربن از
محیط گستردهتر خود محافظت کرده و تأثیر سوء
تغییرات آب و هوایی را کاهش دهیم .جیمز کاسپل،
مدیر محله گفت« :برنامه آتی نوسازی تمام شهرک
فرصتی است که برای هر نسل یکبار پیش میآید
و هدف از آن این است که میزان انتشار کربن در
شهرک را بهبود بخشیم و میراثی را برای محافظت
از مردم و کره زمین به یادگار بگذاریم .این همان
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LANCASTER
WEST
خواهیم داد در مسیری قرار
در سال آینده ،از طریق اقداماتی که انجام

برسیم:
خواهیم گرفت که بتوانیم به این اهداف
NEICHBOURHOOD
TEAM
�
�
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 30،300کیلوگرم
THE ROYAL BOROUGH OF

KENSINGTON
A
ANDC
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oانتشار  CO2از
ورود به جو

میلیون 1.5
لیتر آب

THE ROYAL BOROUGH OF

KENSINGTON
A
ANDC

برای اطالع از روشهای تماس با ما ،به پشت صفحه مراجعه کنید

این مجله  100٪قابلیت تبدیل شدن به کمپوست را دارد

چیزی است که ساکنان هر روز بیش از پیش از ما
میخواهند که بررسی کنیم».
«ما با تیمهایی از تمام شورا و همچنین با صندوق
بهرهوری انرژی شهردار لندن ،وزارت تجارت،
انرژی و استراتژی صنعتی و اتحادیه اروپا
همکاری میکنیم تا بتوانیم فرصتهای بودجهای و
امکان استفاده از فناوری سازگار با محیط زیست
را در طراحی و تکمیل فرآیند نوسازی شهرک
خود بررسی کنیم».
ما قبالً چندین خانه را بهسازی کردهایم و برای
کاهش مبلغ قبوض برای ساکنان و کاهش انتشار
کربن اصالحاتی را در نحوه عملکرد خود انجام
دادهایم .میتوانید اطالعات بیشتر در مورد
پیشرفت این کار را در خبرنامه ما کسب کنید!
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اولویتبندی نوسازی – اکنون کامل است!

نوسازی شما .صدای شما.
ده انتخاب برتر شما.
 10اولویت برتر ساکنان برای نوسازی شهرک لنکستر وست آغاز شده است.
در طی نه ماه گذشته تیم ما بر اساس بودجه تأمین شده و آخرین هزینهها،
برای تعیین ده اولویت اصلی نوسازی برای خانه و بلوک شخصی شما ،با
ساکنین تک تک بلوکهای شهرک همکاری کرده است.
ما برای تماس با بیشترین تعداد ممکن از ساکنین ،رویدادهای Open
( Houseخانه باز) ،کارگاههای اولویتبندی ،بازدیدهای خانگی،
نظرسنجیهای آنالین ،پستهای رسانههای اجتماعی و  ...را اجرا و مدیریت
کردهایم .ما یک پاسخ شگفتانگیز دریافت کردهایم .در بعضی از بلوکها
بیش از  80٪از ساکنان با برنامه نوسازی آینده همکاری کردند .با تشکر از
صدها نفر از شما که مشارکت کردید.
میتوانید اعالنات مربوط به هر بلوک را در اینستاگرام ما و در تابلوهای
اعالنات در سراسر شهرک و همچنین در اپلیکیشن ما و در پنجره
( Baselineخط انتهای زمین بازی) مشاهده کنید .ما برای شکلدهی به
برنامههای نوسازی خاص هر بلوک در جهت ایجاد یک شهرک نمونه در
قرن  ،21از این اولویتها  -همراه با نظرسنجیها و مطالعات امکانسنجی
انجام شده در طول سال  - 2020استفاده خواهیم کرد.

مرحله بعدی  -طراحی دقیق
بازخورد ساکنین راهنمای ما در مرحله طراحی دقیق که اکنون در حال انجام
است ،خواهد بود .شما مهندسین نقشهبردار و طراحان را در سطح شهرک

خواهید دید که برای اطمینان از اینکه نوسازی مطابق با شرایط دلخواه
ساکنین و با باالترین استاندارد ممکن تکمیل خواهد شد ،مشخصات فنی را
تهیه خواهند کرد.
ما همچنین انتخاب سبکها ،لوازم و اتصاالتی را که میتوانیم در ماههای
آینده به ساکنان ارائه دهیم نهایی خواهیم کرد تا بتوانیم نوسازی را طبق
سلیقه و نظرات شما تکمیل کنیم .این کار شامل مواردی مانند رنگ
آشپزخانه ،نوع کفپوش ،گزینههای روشنایی و گزینههای لوازم خانگی
خواهد بود .ما برای نهایی کردن این حق انتخابها دوباره با ساکنان
مشورت خواهیم کرد.
انتظار میرود کار اصلی نوسازی بلوک به بلوک در بهار  2021آغاز
شود ،اگرچه ما به دنبال این هستیم که زودتر از آن برنامه نوسازی داخلی را
اجرا کنیم.

خبرنامه شما .نظرات شما

ما به کمک شما نیاز داریم .فرم نظرسنجی ما را پر کنید

به ما کمک کنید تا ارتباط خود با ساکنان را بهبود بخشیم .پنج دقیقه وقت بگذارید و نظرسنجی پیوست شده را پر کنید و به
ما بگویید که درباره ارتباط ما با شما چه فکر میکنید و راههایی را برای بهبود آن پیشنهاد دهید .نظرسنجی را در پاکت
نامهای که هزینه آن از قبل پرداخت شده است قرار داده و آن را به ما برگردانید .یک کوپن  20پوندی در نظر گرفته شده که
 0تماس بگیرید.
ممکن است برنده آن شوید .لطفا ً برای پر کردن فرم نظرسنجی ،با شماره  800 389 2005

نحوه تماس با ما
Unit 7, Baseline Studios,
Whitchurch Road, W11 4AT

ایمیل
lancasterwestoffice@ rbkc.gov.uk

اگر ترجیح میدهید تماس بگیرید ،لطفا ً با
شماره 0800 389 2005تماس بگیرید

ما را دنبال کنید
@lancasterwest neighbourhoodteam

ساعات کار دوشنبه تا جمعه ،از 09:00
صبح تا  05:30بعد از ظهر میباشد

اپلیکیشن جدید ما را دانلود کنید
WeAreW11

تابستان  2020بهروزرسانی مربوط به لنکستر وست

Baseline
Studios

