Nyhedsbrev nummer 23

Billund Kommune, 1. maj 2020

I dette nyhedsbrev
1. Grenevej åbnet mellem Koldingvej og Engdraget
2. Granvej rettes ud og trafiksikres
3. Billund Bad kan fremrykke renovering

Grenevej igen åben for trafik mellem
Koldingvej og Engdraget
Grenevej på strækningen fra Koldingvej til Engdraget er igen åben for trafik. Der vil fortsat være
arbejde langs vejen og arbejdstrafik.
Overordnet set går anlægsarbejder tidsmæssigt efter planen. Entreprenøren skal være færdig med
anlægsarbejdet på hele strækningen mellem Koldingvej og Hejnsvigvej den 1. september 2020.

www.billund.dk/byudvikling

Granvej rettes ud og trafiksikres
Byggeriet af 120 nye boliger på hjørnet ved Granvej, Ole Kirksvej og Hovedgaden skyder
op af jorden, og i den forbindelse er der brug for en ombygning af Granvej i forhold til
trafiksikkerheden.
Der er afsat i alt 3,5 millioner i det kommunale anlægsbudget i 2020 og 2021 til projektet. Den 28.
april godkendte Byrådet i Billund Kommune en anbefaling fra Teknik- og Miljøudvalget og
Økonomiudvalget om at frigive 750.000 kroner til projektering og jorderhvervelse
Projektet skal rette Granvej ud og binde cykelstiforhold i hver ende af Granvej sammen for at
forbedre trafiksikkerheden.
Herudover skal der etableres længdeparkering på strækningen mellem Hovedgaden og Ole Kirks
Vej.
Som en del af projektet ses der også på adgangsforholdene til Billund Brandstation, idet de
nuværende adgangsforhold giver anledning til udrykningskøretøjer må benytte begge vejbaner ved
udrykninger. Forbedring af dette sker ved enten at gøre adgangen bredere eller ved at flytte
adgangen.

www.billund.dk/byudvikling

Billund Bad får ti millioner til renovering på
en gang
På anbefaling fra Økonomiudvalget har Byrådet i Billund Kommune fremrykket støtten til en række
anlægsprojekter for at understøtte Bygge- og Anlægsbranchens forbindelse med Coronakrisen. Et
af de projekter er renovering af Billund Bad, hvor der var afsat 2,5 millioner kommunale kroner i
hvert af årene 2020, 2021, 2022 og 2023. Pengene er nu samlet i en bevilling og frigivet, så Billund
Bad kan gå i gang med hele renoveringen.

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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