Rør under Hans Jensensvej fjernes – og det
larmer mandag og tirsdag
Arbejdet med 2. etape af fritlægningen af Billund Bæk er i fuld gang, og de første dage i næste uge (uge 4) skal rør
under Hans Jensensvej nedbrydes og fjernes.
Nedbrydningen sker under anvendelse af hydraulisk betonhammer og hydraulisk betonklipper.
Entreprenøren vil minimere generne ved arbejdet mest muligt, men det vil medføre støj og vibrationer for
de omkringboende. Arbejdet udføres mandag og tirsdag den 21. og 22. januar mellem kl. 7.00 og 17.00.
Generelt følger arbejdet tidsplanen således, og det forventes, at Hans Jensensvej igen åbnes for trafik igen
fra i slutningen af juni måned.

Status på trafiksikkerheden omkring
Kastanjerundkørslen
Byrådet godkendte den 18. december, at der arbejdes videre med en ombygning af Kastanje rundkørslen
som anbefalet af forvaltningen og sådan som det også var stemning for i de fleste af de 70 forslag og
løsningsforslag, der kom på borgermødet den 25. september 2018 og efterfølgende fra borgere.
Sideløbende arbejdes der på en løsning, der forbedrer trafiksikkerheden ved ABC-rundkørslen, rundkørslen
syd for Hohenwestedt Allé samt ved krydsningspunkterne på henholdsvis Kløvervej og Vejlevej, og dermed
en samlet forbedring af trafiksikkerheden i forhold til krydsning af Vejlevej i centrum.
Der arbejdes hen mod, at få gennemført samtlige tiltag inden skolestart i august 2019.
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Fjerde etape på vej i Billund Syd
I november blev der i nyhedsbrevet oplyst om igangsætning af en helhedsplan for Billund Syd. Men
sideløbende med udviklingen af helhedsplanen er der fortsat brug for byggemodning af nye byggegrunde i
bydelen, hvor der i 2018 blev solgt en grund på Tinsoldaten, Ni på Tusindbenet og syv på Bænkebideren.
Det betyder, at der kun er 19 ledige grunde tilbage på henholdsvis Tusindbenet og Bænkebideren. Og
derfor er der nu igangsat arbejde endnu en udstykning – Etape 4 i Billund Syd.

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