Billund Kommune, 1. oktober 2019

Asfaltering af rundkørsler sker i aften og
nattetimer
Arbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i Billund Centrum nærmer sig afslutningen, dog mangler der
stadig at blive lagt et nyt øverste lag af asfalt i Rundkørslerne samt etablering af pudebump og hævede
flader.
Asfaltarbejdet begynder i aften/nat, og for at genere trafikken mindst muligt udføres det som aften –og
natarbejde i tidsrummet mellem klokken 18.00 og 06.00.
De enkelte rundkørsler spærres, mens der udføres arbejde i dem. Der bliver opsat omkørselskilte.
Arbejdet udføres som følger:






Rundkørsel syd om Hohenwestedt Allé: Udføres aften/natten mellem tirsdag den 1. og onsdag 2.
oktober og aften/nat mellem onsdag den 2. og torsdag den 3. oktober.
Rundkørsel ved ABC: Udføres aften/nat mellem onsdag den 2 og torsdag den 3. oktober og
aften/natten mellem torsdag den 3. og fredag 4. oktober 2019
Rundkørsel ved Vejlevej / Hans Jensens Vej inklusive tillægsopgave for Billund Kommune: Udføres
aften/natten mellem fredag den 4. og lørdag den 5. oktober, aften/natten mellem søndag den 6.
og mandag den 7. oktober og aften/natten mellem mandag den 7. og tirsdag den 8. oktober.
Cykelstier: Udføres natten aften/natten mellem torsdag den 3. og fredag den 4. oktober og
aften/natten mellem fredag den 4. og lørdag den 5. oktober 2019.

Tidsplanen for etablering af pudebump og hævede flader udmeldes senere.

Borgermøde om Trafiksikkerhedsplan og
mobilitet lørdag den 26. oktober
Udviklingen i Billund er i rivende udvikling og det stiller i stigende grad krav til infrastrukturen. Der inviteres
derfor til borgermøde i Billund Centeret på vej mod en strategiske ”Mobilitetsplan for Billund by” samt
”Trafiksikkerhedsplan 2020-2024”. Borgere og andre interesserede kan således komme forbi denne lørdag
for at tale om og diskutere deres udfordringer, drømme samt ønsker for byernes mobilitet og
trafiksikkerhed.
10.00 -11.30: Mobilitetsspil (workshop 1)
 10.30 -14.00: Åbent hus - Borgerinddragelse trafiksikkerhed
 12.00 -12:30: Tema-møde: Trafiksikkerhedsplan(fortid-nutid-fremtid)
 (12.30 -14.00: Åbent hus – Borgerinddragelse trafiksikkerhed)
 13.00 -14.30: Mobilitetsspil (workshop 2)
Læs mere om borgermødet og mobilitetsspillet på www.billund.dk/borgermoede26.oktober
Tilmelding til mobilitetsspillet på tilmelding1@billund.dk.

www.billund.dk/byudvikling

Midlertidig forskønnelse af hjørnet ved Byens
Plads/Systemvej
Hjørnet af Byens Plads/Systemvej har fået et løft. Det handler om at forskønne området, som i dag lægger
hen i grus. Der genbruges materialer og elementer, som tidligere har været i brug i Billund. Forskønnelsen
er et midlertidig projekt indtil man ved, hvad der skal ske permanent på arealet.
Nyheden om den midlertidige forskønnelse har fået borgere til at sende forslag om permanent
forskønnelse til Billund Kommune og de indgår naturligvis i de overvejelser, der er for området.

Første spadestik på 120 boliger og plads til
erhverv på Granvej
Torsdag den 26. september blev der taget første spadestik til 120 nye boliger, hvor af 20 er ungdomsboliger
samt 2.000 kvadratmeter til erhverv på hjørnet af Granvej, Hovedgaden og Ole Kirksvej.
Det er Billund Boligforening med Bovia som administrationsselskab og Junge Byg, der står bag byggeriet,
som er valgt efter en arkitektkonkurrence, som blev vundet af Ginneruparkitekter A/S.
Byggeriet opføres på en grund, der før husede en væsentlig del Billund-Historie med Villy Thomsens
markante vognmandsforretning, der i sin tid var firmaet, der som det første bragte LEGO rundt mellem
byerne i en lastbil dekoreret med LEGO.
Nu bliver grunden og det nye markante byggeri porten til Hovedgaden, når man kommer fra Vest. Byggeriet
opføres i etaper, og første etape er klar i slutningen af 2021.

www.billund.dk/byudvikling

Lokalplan for Boligområde ved Ankelbovej
vedtaget
Byrådet har på deres seneste møde den 17. september godkendt lokalplan 312, der giver mulighed for
åben-lav bebyggelse i form af parcelhuse eller tæt-lav bebyggelse i form af dobbelthuse, kædehuse,
rækkehuse eller klyngehuse i Billund Syd på et 4 hektar stort område ved Kærhusvej/Ankelbovej i
forlængelse af eksisterende legeplads.
Se lokalplanen her

Der er nu mere end 7.000 indbyggere i Billund
Dette nyhedsbrev rummer historien om 120 nye boliger på vej på Granvej samt ny lokalplan med mulighed for
yderligere bebyggelse i Billund Syd, og et kig på de 17 tidligere nyhedsbreve fortæller om rigtig mange
byggerier i Billund.
Og de mange attraktive byggerier betyder nye borgere i byen. Indbyggertallet i Billund By rundede i 2. kvartal
7.000 og procentvis er befolkningsudviklingen i Billund By på højde med de helt store byer.

Naturarrangement i Billund Anlæg
Billund Kommune inviterer beboere fra Billund til en snak om potentialer og udfordringer ved mere natur i
byen. Hvad sker der, hvis flere grønne områder i byen får lov at være mere uplejet og rumme mere natur?
Arrangementet indgår i den kommende naturpolitik for Billund Kommune, så her er muligheden for at du
påvirke hvilken retning udviklingen tager.
Mødestedet er bålhytten inde i Billund Anlæg.








Kl. 16.00
Kl. 16.10
Kl. 17.10
Kl. 17.15
Kl. 17.45
Kl. 18.00
Kl. 19.00

Velkomst
Walk and Talk gennem området, hvor aktuelle naturtiltag drøfte med deltagerne.
Oplæg til workshop
Workshop med grafisk og rumlig facilitering af deltagerne!
Opsamling på workshop
Håndmadder og hygge med deltagerne.
Afslutning

www.billund.dk/byudvikling

Kontakt for tilmelding: Thomas Andersen, Than@billund.dk, 25 55 76 53

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

