161 er i skrivende stund meldt til Borgermøde
om permanent trafiksikring i Billund Centrum
på tirsdag
Billund Kommune inviterer på tirsdag den 25. september til borgermøde om forbedring af trafiksikkerheden i
Billund Centrum omkring Kastanje-rundkørslen.
Lige nu er 161 tilmeldt mødet, hvor der sidste frist for tilmelding på mandag.

Mødet holdes i Billund Centret fra klokken 19.00, efter politisk ønske om at input fra borgerne i Billund Kommune i
forhold til de bedst mulige løsninger for en sikker afvikling af trafikken i centrum omkring Kastanje-rundkørslen,
hvor der dagligt er rigtig mange biler men også cyklister og gående i alle aldre.
Der er plads til ca. 300 til borgermødet og der er tilmelding på tilmelding1@billund.dk

Og tilmelding altså senest mandag

www.billund.dk/byudvikling

Endnu er Borgermøde om planer for udvidelse
af LEGOLAND
At udviklingen i Billund går stærkt mærkes også i kommunens IT-afdeling. De har nemlig måtte oprette
endnu en mail til tilmelding til borgermøder. For lige nu er der invitation ude til to borgermøder.
Dels trafiksikkerhedsborgermødet som omtalt, mens dels også borgermøde om LEGOLANDs fremtidige
udvikling. Det borgermøde holdes onsdag den 3. oktober fra klokken 17.00 til 19.00 i Billund Centret, og
igen er der stor interesse.
Baggrunden er, at Legoland ønsker at udvide, og der er derfor behov for at ændre planlægningen.
Ændringen vil give forlystelsesparken mulighed for at inddrage nyt areal. Arealet, som ønskes inddraget i
parken, omfatter et område, der i dag anvendes af Legoland til tekniske og administrative funktioner.
Området er udlagt til erhvervsformål (kommuneplanens rammeområde 2.E.11), og der er derfor behov for,
at arealet overføres til turismeformål i rammeområde 2.T.1, hvor også den øvrige del af Legoland ligger.
Til borgermødet vil der blive fortalt om Legolands visioner og den forestående kommunale planlægning.
Der vil på mødet være mulighed for at stille spørgsmål til Legoland og kommunen.
I skrivende stund er der godt 40 tilmeldte til dette møde, hvor tilmeldingsfristen er søndag den 30.
september på: tilmelding@billund.dk

www.billund.dk/byudvikling

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

www.billund.dk/byudvikling

