Kastanje-rundkørslen skal trafiksikres
Billund Byvision og fortætningen af midtbyen fortsætter med at folde sig ud, blandt andet med det
nye Butikstorv samt byggeriet af eje, leje og plejeboliger på hjørnet af HansJensensvej/Vejlevej.
Det betyder også flere mennesker i byen, både i bil og på cykel og til fods. Det kræver handlinger i
forhold til trafiksikkerheden helt generelt og specifikt i forhold til tunnelen under Grindstedvej, der
ikke kan bevares i sin nuværende form på grund af de kommende byggerier.
Tirsdag aften godkendte økonomiudvalget i Billund Kommune en indstilling fra Teknik- og
Miljøudvalget, der anbefaler en lukning af Tunnelen under Grindstedvej, og at der i stedet sættes
gang i planlægningen af en permanent forbedring af trafiksikkerheden for gående og cyklende i
Kastanje-rundkørslen ved Hans Jensensvej/Vejlevej/Grindstedvej og Hohenweststedt Allé.
Derudover skal det undersøges, om der kan etableres en stibro over Grindstedvej og hvad
etableringen af en sådan stibro vil koste.
Selve tunnelen har været en sikker forbindelse i forhold til at krydse Grindstedvej, men mange
cyklende og gående vælger rundkørslen og da antallet af cyklende og gående samt
trafikmængden i Billund forventes fortsat at stige er der politisk enighed i de to udvalg om, at det er
vigtigt at få sikret overgangen i rundkørslen.
Derfor har Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget bedt om at der udarbejdes skitseforslag
til en permanent forbedring af trafiksikkerheden i den nuværende rundkørsel.
1. Løsningen kan være en forbedring eller ombygning af den eksisterende løsning med
rundkørsel.
2. Ombygning af rundkørsel til lysreguleret kryds.

Ønsker input fra Borgerne
De to politiske udvalg har samtidig besluttet, at der generelt skal kigges på trafiksikkerheden i
forhold til at krydse Grindstedvej. Det gælder også i forhold til den nuværende rundkørsel ved
ABC.
Samtidig har udvalgene ønsket, at der skal holdes et borgermøde efter sommerferien, hvor målet
et at få input til hvordan en trafiksikker løsning i den nuværende rundkørsel kan etableres inden
der træffes politisk beslutning.
Se hele sagsfremstillingen i ØK og beslutning her

Billund bliver til Bellevue hele sommeren
Centrum i Billund var i hele uge 23 omdannet til en sandstrand i verdensklasse og sådan bliver det
også resten af sommeren.
KIRKBI, som ejer dele af arealet, Billund Kommune, Børnenes Hovedstad og Volleyball Danmark
er nemlig gået sammen om at bevare strandmiljøet sommeren over.
Det betyder, at der sommeren over vil være strand midt i Billund med to beachvolleybaner udlånt
af Volleyball Danmark, mens Børnenes Hovedstad sætter nogle flot dekorerede madkassehuse
op, ligesom Park & Vej i Billund Kommune opsætter hængekøjer og plinte.
Dermed er forudsætningerne for en forrygende sommer i Billund skabt.

På vej i byrådet
At der er fart på Byudviklingen i Billund vil tydeligt kunne ses på dagsordenen til byrådsmødet i
Billund Kommune på tirsdag den 19. juni.
Her skal Byrådet blandt andet tage stilling til.





Etablering af en sansehave ved Billund Plejecenter i forbindelse med byggeriet på
Hjørnegrunden ved Vejlevej/Hans Jensensvej.
Trafiksikkerhedsprojekt på Nordmarksvej med en anbefaling fra Teknik- og
Miljøudvalget samt Økonomiudvalget om øge trafiksikkerheden og understøtte et
positivt forhåndsindtryk af byen ved at placere enkeltstående pullerter i varierende
højde på vejen.
Godkendelse af skema A til de planlagte almene lejeboliger og de planlagte almene
ældreboliger som Billund Boligforening vil opføre på Hjørnegrunden.

Se dagsorden til byrådsmødet her
Husk også, at man kan følge byrådsmøderne live

Godkendt i økonomiudvalget
Udover punktet om trafiksikkerhed og lukning af tunnelen vedtog økonomiudvalget også en
anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget om at igangsætte Lokalplan for Wow Park i Billund sådan
som det blev omtalt i seneste nyhedsbrev.

Byggetilladelse på Butikstorvet
Udover de politiske beslutninger er der siden sidste nyhedsbrev også givet en administrativ
byggetilladelse til Cafe Gelato, som etableres i forbindelse med Restaurant Billund i eksisterende
bygning og hvor man kan købe is, kaffe og kage. Cafe Gelato fik byggetilladelse den 4. juni 2018.

Nyhedsbrevet udsendes når der enkelte eller flere projekter at melde ud om. Man kan
tilmelde eller framelde sig på soma@billund.dk

