Posebyen vel – Årsberetning 2015
Styret har bestått av:
Kari Steffensen – Leder og sekretær
Wenche Rosenløv - Kasserer
Kjell Angelo Tambini - Medlem
Øystein Brastad-Larsen – Medlem
Ståle Selmer-Olsen – Medlem
Bjørn Martens – Varamedlem
Karen-Lise S. Knudsen – Varamedlem
Christian Bakken – Varamedlem

Det har vært avholdt 10 styremøter i 2015.
SAKER STYRET HAR JOBBET MED I LØPET AV ÅRET
Avfall Sør
Avfall Sør utreder nedgraving av søppelpunkter for sortering av avfall. Vi har vært på en befaring i
Stavanger hvor dette er gjennomført. Styret har gitt innspill til Avfall Sør om utfordringer som
åpne/lukkede systemer, hageavfall, brøyting etc. Dette tar noe lengre tid enn planlagt, det skal
politisk behandles.
Parkering
Styret har startet en dialog med Parkeringsselskapet for å bedre parkeringsmulighetene for beboerne
ved arrangementer i sentrum og ved snørydding.
Brannvern
Styret mener at det direkte brannvarslingssystemet som er i bruk for verneverdige hus, bør tilbys alle
boenheter i Posebyen. Styret følger opp med kommunen.
Gravearbeid
Gravearbeider for utskifting av rør er i rute ifølge prosjektleder Jørund Haugland. Gravestart i
Skippergata mars-april. Beboere i berørte gater har fått brev. Kommunen holder informasjons møte i
Byhallen 9.februar kl 18.30.
Styret har påpekt til kommunen at fortau må restaureres der hvor det er mulig.
I forbindelse med graving i gatene blir det installert nytt kabelnett for bredbånd og TV. GET, Agder
Breiband og Canal Digital deltar i utbygningen. Representanter fra styret samarbeider med
kommunen og kabelselskapene hvor kabelskap/brønner skal plasseres.

Forskjønnelse av fortau
Styret har påpekt til kommunen at fortau reparasjon med sement ikke er akseptabelt. Dette vil bli
utbedret over tid. Arbeidsgruppa er noe forsinket, vi avventer svar fra Byplansjefen. I arbeidet med
graving til nye rør vil noen av fortauene restaureres.
Elvebredden
Posebyen Vel mottok kr 25.000 fra kommunens nærmiljømidler i 2015. Sammen med kr
25.000 fra Skillingsfondet mottatt i 2014 skal vi i samarbeid med SMS prosjektet i
kommunen bruke beløpet til benker, langbord og grillplass nede ved elva, i forlengelsen
av HW gate. Kommunen har bestilt lekeapparater også. Dette er forhåpentlig på plass til
sommeren.

Vedtekts endring
Forslag til vedtektsendring blir presentert på årsmøtet
St Hans feiring
St Hans ble også i år arrangert i samarbeid med Kommunen, Frivilligsentralen og Syd-Kvadraturen
Vel. Mange tusen deltakere og arrangementet har fått positive tilbakemeldinger.
Kulturminne-dagen
Kulturminne-dagen ble arrangert 20.9 sammen med brukergruppen i Bentsens Hus. På grunn av lavt
fremmøte blir det diskutert om form og innhold bør endres for 2016.
Reguleringsplan Blå Kors
Styret har hatt møte med Blå Kors for en gjennomgang av deres strategi og planer. Blå Kors er en stor
aktør i Posebyen og det er viktig at vel foreningen er godt informert/involvert i videre planer.
Andre saker
Styret har også jobbet med og gitt uttalelser til byggesaker, regulerings saker, ekspress sykkelvei,
busstopp til Samfundets skole i Posebyen osv.
Adresseendring
Posebyen vel har endret postadresse til Bentsens hus i Kronprinsensgate 59, 4614 Kristiansand.
Bankkontonummer og e-postadresse er det samme.
E-postadresser
Vi fikk inn mange e-post adresser fra medlemmer i fjor, og tar gjerne imot flere. Etter hvert skal vi
også bli flinkere til å bruke dem.

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN

