Renovering af Gammelbro færdig til tiden
Gammelbro er igen åbnet for trafik og entreprenørerne holdt den tidsplan der var lavet på forhånd.
Tilbage er nu kun en reparation/udskiftning af fortovet forbi Systemvej og Gammelbro. Fortovet her
har allerede vist sig at lide under den tunge trafik og kørselsmønstre i krydset. Derfor skiftes
fortovsbelægningen i den nærmeste fremtid ud med chaussésten, som bedre kan modstå
belastningen.

Shuttlebussen kører fra i morgen – de første
dage med lidt ændret rute
Samarbejdet om turistfremme i Billund By i sommermånederne i form af Shuttlebussen er i år
udvidet, så shuttlebussen kører allerede fra den 1. juli og indtil den 1. september.
Shuttlebussen er gratis for de gæster, der bruger den og kører i rutefart mellem Billund Airport,
hotellerne og turistattraktionerne både på Nordmarksvej/Ellehammers Allé og i midtbyen.
Bussen finansieres af Interessenterne og med turistfremmetilskud fra Billund Kommune og tilskud
fra Ole Kirks Fond.

På grund af anlægsarbejde (BMS-Kran på vejen) ved Byens Plads indleder shuttlebussen med en
lidt anden rute den 1. og 2. juli.

Midlertidige trafiksikkerhedsløsninger
Som omtalt i seneste nyhedsbrev den 14. juni er det vedtaget, at der skal ske en trafiksikring af
Kastajne-rundkørslen og at tunnelen under Grindstedvej lukkes.

Lukningen af tunnelen sker primo august, og mens der arbejdes med permanente
trafiksikkerhedsløsninger er der planlagt en række midlertidige trafiksikkerhedsløsninger i forhold til
at krydse Grindstedvej i den mellemliggende periode.
Ved skolestart den 13. august vil følgende tiltag være etableret




Etablering af bump på Grindstedvej ved ABC-rundkørslen og alle tilfarter på Kastanjerundkørslen, ved krydsningspunktet på Kløvervej v. Østerbo, samt i forbindelse med
krydsningspunktet på Vejlevej v. SuperBrugsen.
Hastighedsanvisningen nedsættes fra 50 km/t til 40 km/t omkring Den Internationale Skole
(ISB)
Genopstribning af slidte striber og anden afmærkning i området og nye cykelsymboler.

Der er tale om midlertidige tiltag. De endelige trafiksikkerhedsløsninger skal undersøges, og i den
sammenhæng holdes der borgermøde efter sommerferien for at få input til de bedst mulige
løsninger inden der træffes beslutning.

Pressen har i ugens løb behørigt omtalt det nye Butikstorv, men her er endnu en mulighed for at
dykke ned i hele den pressemeddelelse, som KIRKBI har udsendt.

Billunds nye butikstorv skal forene shoppingoplevelser med arbejds- og hverdagsliv
Butikker, kontorer, lejligheder, bynatur og legesti: KIRKBI A/S er nu klar med de første
visualiseringer af Billunds nye butikstorv, der med den øvrige midtby skal danne rammen for
attraktive shopping-oplevelser og et spændende arbejds- og hverdagsliv for de lokale og
besøgende.

Butikstorvet set fra rundkørslen ved Vejlevej. Visualisering, ændringer kan forekomme.
AART architects/Gustin Landskab
Det nye butikstorv i Børnenes Hovedstad, Billund, skal bidrage til at gøre midtbyen til et naturligt
samlingssted for de lokale og besøgende, når det efter planen står færdigt i efteråret 2020 som
nabo til LEGO House.
Planen er, at Butikstorvet skal huse seks bygninger, der tilsammen skal forene cirka 4500 kvm til
butikker og kontorfaciliteter med omkring 22 attraktive ejer- og lejelejligheder. Mellem bygningerne
kommer en grøn bynatur med Byvisionens kreative legesti, ’Playline’, og en forlængelse af bækken
fra LEGO House til Skulpturstien.

Butikstorvet - i Byvisionens ånd
Det er KIRKBI, som skaber Billunds nye butikstorv med udgangspunkt i visionsplanen. Billund
Kommune står for at anlægge adgangsveje og de offentlige udenomsarealer.
Siden offentliggørelsen af lokalplanen i juni måned sidste år, har KIRKBI og Billund Kommune fået
ideer fra mange borgere og aktører i byen til udformningen af det nye butikstorv.
”Det er dejligt, at der er så stor interesse for Billunds udvikling. Med Butikstorvet kommer vi et
vigtigt skridt videre med at realisere Byvisionen, og jeg håber, at Butikstorvet vil styrke Billund
midtby som indkøbssted og samtidig blive et sted, hvor byens borgere og gæster har lyst til at
komme,” siger Ib Kristensen, Borgmester i Billund Kommune.
Netop Billunds Byvision, som understøtter byens særlige karakter som Børnenes Hovedstad, har
skabt en klar retning for Butikstorvet.
”Med det nye butikstorv sætter byvisionen sit helt klare aftryk. Butikstorvet skal forene beboere,
handelsliv, arbejdspladser og turisme og bidrage til at skabe en livlig midtby, som har noget for alle
borgerne i Billund. Derudover får visionens ’Playline’ også en helt central plads ned gennem
Butikstorvet, hvor den skal danne rammen for lege- og naturoplevelser for voksne og børn i alle
aldre,” siger Steen Pedersen, global ejendomschef i KIRKBI.
Forlængelsen af bækken fra LEGO House til Skulpturstien vil også spille en stor rolle i visionens
plan om at trække bynaturen ind til midtbyen.
”Fritlægningen af Billund Bæk ved LEGO House har tilført midtbyen et attraktivt grønt og rekreativt
element, og det fortsætter nu henover Butikstorvet, idet Byrådet den 30. april godkendte et
projektforslag med bro over Hans Jensensvej, og dermed en fuldstændig fritlægning af bækken”,
siger Ib Kristensen.
Attraktive shopping-oplevelser
Butikstorvet vil på stueetagerne huse en blanding af tidligere butikker på Butikstorvet og nye
butikker, der sammen med den øvrige midtby skal give Billund attraktive og mangfoldige shoppingoplevelser.
”Med det nye butikstorv får vi mulighed for at få endnu flere forskellige butikker repræsenteret, og
dermed at skabe et endnu mere attraktivt og levende handelsmiljø i midtbyen – både for de
butikker, der har været i Billund i mange år og for dem, der kommer til,” siger Steen Pedersen.
”Vi er lige nu ved at undersøge hvilken butikssammensætning, der er behov for. Allerede nu har vi
fået positive henvendelser fra nye og gamle lejere, som ønsker at blive en del af Butikstorvet, men
der er ikke truffet nogle endelige beslutninger endnu. Det er en spændende proces, og vi er rigtig
glade for den store opbakning”, tilføjer Steen Pedersen.
At et større handelsmiljø vil komme alle butikker til gode bliver bakket op af Flemming Nørbygaard,
som er formand for Billund Handelsforening.
”Der mangler flere specialbutikker i Billund, så det nye butikstorv vil være med til at fuldende
butiksmiljøet – og jeg er overbevist om, at det vil få en positiv afsmittende effekt på hele detail- og
bylivet. Derfor glæder vi i handelsforeningen os over, at vi igen får butikker hele vejen omkring
LEGO House”, siger Flemming Nørbygaard.

Foruden butikker og kontorfaciliteter opfører KIRKBI omkring seks moderne ejerlejligheder og 16
lejelejligheder på de øverste etager af de seks bygninger. Lejlighederne vil variere i størrelser fra
cirka 95 kvm til 120 kvm. Butikstorvet får derudover adgang til parkeringspladser under jorden, så
der skabes mere plads på Butikstorvet, og parkeringspladser over jorden.
Byggeri vil igen fylde i midtbyen
Ét aspekt ved butikstorvsprojektet er ikke helt til at komme uden om: Gravearbejde og byggeri.
Planen er, at gravearbejdet vil begynde i august. Den sydligste del af Butikstorvet ved
Kastanjegrunden og forlængelsen af bækken vil blive igangsat først. Hele Butikstorvet forventes at
være klar til ibrugtagning i efteråret 2020.
”Billund er en by med store ambitioner, og det ser man tydeligt med de mange byggepladser rundt
omkring – snart også på Butikstorvet. Vi vil sammen med kommunen gøre vores ypperste for, at
resultatet på det nye torv bliver det hele værd for alle i Billund trods gener fra byggerod og pres på
infrastrukturen,” siger Steen Pedersen.
”Billund Kommune er på en 2. plads i Danmark, når der måles på hvilke kommuner, der investerer
mest per indbygger. Tager vi også de privat-offentlige projekter med i Billund er investeringstrykket
endnu højere. Det er vi enormt stolte over og glade for. Realiseringen af Billund Byvision overgår
alle vores forventninger, og det er det kommende Butikstorv et klart eksempel på”, tilføjer Ib
Kristensen.
Nyhedsbrevet udsendes når der enkelte eller flere projekter at melde ud om. Man kan
tilmelde eller framelde sig på soma@billund.dk

