
Project Contact
Fernando Platin 
Project Manager 
fernando.platin@seattle.gov 
(206) 615-0991

For interpretation services please call (206) 615-0991 
如需要口譯服務，請撥電話號碼 (206) 615-0991 
통역 서비스를 원하시면 (206) 615-0991 으로 전화하세요 
Wixii turjubaan afka ah ku saabsan, Fadlan la soo xariir taleefoonka (206) 615-0991 
Para servicios de interpretación por favor llame al (206) 615-0991 
Para sa serbisyo ng tagapagpaliwanag, tumawag sa (206) 615-0991 
Về dịch vụ phiên dịch xin gọi (206) 615-0991 
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Project Overview 
Seattle Public Utilities (SPU) will be performing 
improvements to Beverly Park Tank, a water 
distribution system facility.  

This project will extend the life of the tank and 
help preserve water service and quality. Work 
will include:  

• Installing temporary construction support
where the tank is located

• Constructing scaffolding and containment
systems to enclose the entire tank

• Removing paint, which will be noisy and take
place within the tank containment system

• Priming the tank and repainting it to closely
match the current color

• Removing the temporary scaffolding and
tank covering

• Repairing or replacing structural elements of
the tank, as needed

Location
Beverly Park Tank is located in North Highline 
neighborhood near the intersection of 4th Ave 
S.W. and S.W. 112th Street. All work will be 
performed within tank site location.  

Schedule
Construction is scheduled to begin in late 
October 2019 and is expected to take a year to. 
Work will typically occur Monday through Friday 
7 am – 7 pm, with occasional weekend work as 
needed.  

 

Anticipated Impacts
Homes and businesses will continue to receive 
water services during construction. You can 
expect:  

• General construction activities with
increased noise during paint removal work

• The tank will be covered during
construction

• Increased traffic in and out of the tank site
• The T-Mobile cell tower located on top of

the tank has been temporarily removed
and will be replaced once work is
complete. There is a temporary cell tower
on-site during construction

Next Steps
SPU will provide updates to the community 
throughout construction. To learn more about 
the project and sign up for the email list, please 
visit: www.seattle.gov/utilities/environment-and-
conservation/projects/beverly-park-tank.
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Liên Lạc với Dự Án
Fernando Platin 
Quản lý Dự án 
fernando.platin@seattle.gov 
(206) 615-0991

Persona de contacto del proyecto
Fernando Platin 
Gerente del Proyecto 
fernando.platin@seattle.gov 
(206) 615-0991

 
 

 

Tổng Quan về Dự Án 
Seattle Public Utilities (SPU) sẽ thực hiện cải tạo Bể chứa 
Beverly Park, một cơ sở hệ thống phân phối nước.  
Dự án này sẽ kéo dài tuổi thọ của bể chứa và giúp bảo tồn 
dịch vụ và chất lượng nước. Các hạng mục công việc sẽ bao 
gồm:  
• Lắp bệ đỡ tạm thời ở chỗ đặt bể chứa
• Xây dựng hệ thống dàn giáo và hệ thống bao quanh để

bao bọc toàn bộ bể chứa
• Cạo sơn, được thực hiện trong hệ thống bao quanh bể

chứa. Lưu ý, việc cạo sơn sẽ gây ồn.
• Sơn lót bể chứa và sơn lại sao cho màu sơn mới khớp

nhất với màu sơn hiện tại
• Gỡ bỏ hệ thống dàn giáo tạm thời và bao quanh bể

chứa
• Sửa chữa hay thay thế các bộ phận cấu trúc của bể

chứa, nếu cần

Địa Điểm  
Bể chứa Beverly Park đặt tại khu dân cư North Highline gần 
giao lộ giữa 4th Avenue S.W. và S.W. 112th Street. Tất cả các 
hạng mục công việc sẽ được thực hiện tại khu vực đặt bể 
chứa. 

Lịch Trình 
Dự án hiện đang ở giai đoạn thiết kế cuối cùng. Lịch khởi công 
là vào mùa thu 2019, và sẽ cần tối đa một năm để hoàn 
thành. Công việc thường diễn ra vào ban ngày, Thứ Hai đến 
Thứ Sáu. 

Các Tác Động Dự Kiến 
Các nhà dân và cơ sở kinh doanh vẫn sẽ nhận được dịch vụ 
cấp nước trong thời gian xây dựng. Nhiều khả năng:  
• Các hoạt động xây dựng nói chung sẽ tăng độ ồn trong

thời gian cạo sơn
• Dựng dàn giáo và bao quanh bể chứa
• Lưu lượng giao thông ra vào khu vực đặt bể chứa gia

tăng 
• Tòa tháp sóng di động T-Mobile đặt trên đỉnh bể chứa

sẽ tạm thời được tháo gỡ và lắp lại sau khi công việc
hoàn tất. Sẽ có tháp sóng di động tạm thời tại địa điểm
trong thời gian xây dựng

Các Bước Tiếp Theo  
SPU sẽ thông báo cập nhật cho cộng đồng trong cả quá trình 
xây dựng. Để tìm hiểu thêm về dự án và đăng ký vào danh 
sách nhận email, hãy truy cập: 
www.seattle.gov/utilities/environment-and-
conservation/projects/beverly-park-tank  

Descripción del proyecto 
Servicios Públicos de Seattle (Seattle Public Utilities, SPU) 
realizará mejoras en el tanque de Beverly Park, una de las 
instalaciones del sistema de distribución de agua.  
Este proyecto extenderá la vida útil del tanque y ayudará a 
preservar el servicio y la calidad del agua. El trabajo incluirá: 
• La instalación de soporte de construcción temporal,

donde se ubica el tanque
• Construcción de andamios y sistemas de contención

para encerrar todo el tanque
• Remoción de pintura, que tendrá lugar dentro del 

sistema de contención del tanque. Tenga en cuenta que 
el proceso de remoción de pintura será ruidoso.

• Preparación del tanque para volverlo a pintar, de tal
forma que coincida con el color actual 

• Retiro de los andamios temporales y cobertura del
tanque 

• Reparación o reemplazo de elementos estructurales del
tanque, según sea necesario 

Ubicación  
El tanque de Beverly Park está ubicado en el vecindario North 
Highline, cerca de la intersección de 4th Avenue S.W. y S.W. 
112th Street. Todo el trabajo se llevará a cabo dentro del área 
del tanque. 

Cronograma 
El proyecto se encuentra en la fase de diseño final. El inicio del 
trabajo está programado para el otoño de 2019 y su finalización 
puede demorar hasta un año. El trabajo generalmente 

Impactos previstos 
Los hogares y comercios continuarán recibiendo los servicios de 
agua durante la construcción. Puede esperarse lo siguiente:  
• Actividades generales de construcción con aumento del 

ruido durante el trabajo de remoción de pintura
• Andamiaje y cobertura del tanque 
• Aumento del tráfico dentro y fuera del área del tanque
• La torre celular de T-Mobile, ubicada en la parte 

superior del tanque se retirará temporalmente y se
reemplazará una vez finalice el trabajo. Habrá una torre 
celular temporal en el área durante la construcción

Pasos a seguir  
SPU proporcionará actualizaciones a la comunidad durante la 
construcción. Para obtener más información sobre el proyecto y 
suscribirse a la lista de correo electrónico, visite: 
www.seattle.gov/utilities/environment-and-
conservation/projects/beverly-park-tank  

Tiếng Việt Español 
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