Billund Kommune, 23. oktober 2019

Pudebump og hævede flader etableres aften
og nat fra på søndag
Den massive regn de seneste par uger har forsinket anlægsarbejdet med at forbedre trafiksikkerheden i
Billund Centrum, men fra på søndag går entreprenørerne i gang med sidste fase som er etablering af
pudebump og hævede flader samt opstregning.
Det sker igen som aften- og natarbejde for at genere trafikken mindst muligt.
Tidsplanen er:
Rundkørsel Hohenwestedt Allé: Udføres aften og natten søndag/mandag og mandag/tirsdag den 27. til
29. oktober 2019
Rundkørsel ved ABC: Udføres aften og natten mandag/tirsdag og tirsdag/onsdag den 28. til 30. oktober
2019
Rundkørsel ved Vejlevej / Hans Jensens Vej: Udføres aften og natten onsdag/torsdag og torsdag/fredag
den 29. til 31. oktober 2019
Fra onsdag aften den 30. oktober og frem til og med aften og natten fredag den 1. november etableres der
røde hævede flager ved overgangene på Vejlevej og Kløvervej.
Opstregning udføres samtidig med det øvrige arbejde og beplantning er også ved at være på plads, så med
mindre det igen sætter ind med regn skulle arbejdet med trafiksikkerhed snart være færdigt.
Der vil være skilte, der fortæller om hvornår der er omkørsel hvor.

Anlægsarbejde på Grenevej begynder på
mandag den 28. oktober
Grenevej skal bygges om til en bredere vej med en langsgående dobbeltrettet cykelsti. Ombygningen vil
blive opdelt i flere etaper, og begynder for alvor på mandag den 28. oktober.
Den første etape omfatter strækningen fra Koldingvej til Engdraget. Der pågår ledningsomlægninger frem
til mandag. Herefter bliver Grenevej spærret af fra Koldingvej til Engdraget, og der etableres omkørsel for
trafikanterne.
Se afmærkningsplan herunder. Derudover vil omkørslerne naturligvis blive skiltet.
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Borgermøde om Trafiksikkerhedsplan og
mobilitet på lørdag den 26. oktober
På lørdag er der borgermøde i Billund Centeret om strategisk 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.
Hvis man ønsker at deltage i mobilitetsspillet skal man huske at tilmelde sig senest torsdag den 24. oktober,
ellers kan man bare møde frem






10.00 -11.30: Mobilitetsspil (workshop 1) – Tilmeld dig her og skriv 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) – Tilmeld dig her og skriv workshop 2

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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