
 

Temadel: Gatebruksplan for Posebyen - 

Styrets innstilling til kommunens planarbeid 

 

 

 

Invitasjon til årsmøte 2020 

 

Onsdag 26. februar 2020 kl. 18.00 i Håndverkeren 

 

Årsmøtesaker: 

 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer 
3. Styrets årsberetning (vedlagt) 
4. Godkjenning av revidert regnskap 
5. Fastsettelse av kontingent 2021 
6. Innkomne forslag 
7. Valg: 

- nytt styre 
- valgkomite 
- revisor  

   
 

 

 

 

 

 

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder senest en uke før møtet, Christian 

Bakken, Gyldenløves gate 50, 4614 Kristiansand eller e-post post@posebyenvel.no .

Ytterligere møtepapirer planlegges lagt ut på ny hjemmeside:  https://posebyenvel.no/ og 

www.facebook.com/PosebyenVel/  

Kontingenten for 2020 er kr 200,-. Den kan betales til konto 3060.20.95408. 

Du kan også sende på Vipps: konto 501421 Posebyen Vel. 

Betaling fra nettbank og Vipps, skriv ”Kontingent 2020 navn/adresse” i meldingsfeltet.  

Medlemmene oppfordres til å sende sin eventuelle e-postadresse til post@posebyenvel.no . 

                          

                            NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN 

Posebyen vel 
Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand 

mailto:post@posebyenvel.no
https://posebyenvel.no/
http://www.facebook.com/PosebyenVel/
mailto:post@posebyenvel.no


Posebyen vel – Årsberetning 2019 

Christian Bakken – Leder  
Jan-Rune Johansen – Medlem og kasserer 
Randi Holgersen – Medlem og sekretær 
Kari Steffensen – Medlem 
Bjørg Hansen – Medlem 
Ståle Selmer-Olsen – Medlem 
Bjørn Martens – Varamedlem 
Idunn Sem – Varamedlem  
 
Det har vært avholdt 11 styremøter i 2019. Her er sakene styret har jobbet med: 

Nedgravde avfallsstasjoner 
Styret har hatt to oppfølgnings møter med Avfall Sør i 2019. Det har vært flere tilfeller hvor 
søppelposer blir satt ved siden av innkastene. Avfall Sør følger opp innmeldte saker, så alle 
oppfordres til å kontakte dem ved uregelmessigheter på tlf 38 17 70 70.  
 
Gatebruksplan 
Kommunen er forsinket med prosjekt Gatebruksplan for Posebyen. I september etablerte de en 
prosjektgruppe. Alle huseiere og berørte aktører har fått tilsendt Varsel om oppstart av 
områderegulering -gatebruksplan for Posebyen. Styret har hatt møte med prosjektgruppen og 
oversendt sine kommentarer/innspill. Det ble avholdt infomøte i Abels Hus 22. januar 2020. Styrets 
innstillinger finnes på: https://posebyenvel.no/2020/01/gatebruksplan/  Vi oppfordrer alle til å lese dette 
før årsmøtet. Kommunens prosjektside: https://www.kristiansand.kommune.no/navigasjon/bolig-
kart-og-eiendom/plan-og-bygg/reguleringsplan/reguleringsplaner-under-arbeid/alfabetisk-
liste/gatebruksplan-for-posebyen/  
 
Posebyen vel planen 2011  
Styret følger aktivt opp revisjon av offentlige planer (Kulturminneplanen, Posebyplanen og andre 
reguleringsplaner, Gatebruksplanen, med mer) med utgangspunkt i planen «Posebyen mot 2020» 
laget av Posebyen vel i 2011 samt senere planer og innspill laget av Posebyen vel. 
https://posebyenvel.no/hjem/about/poseby-vel-planen-versjon-mai-2011/  
 
Reguleringsplaner og Bruksplaner i Posebyen 
Styret følger med ift ombygninger og bruk som er i strid med reguleringsplaner, samt tilfeller hvor 
kommunen gir dispensasjon. Det samme gjelder bruk og utleie av eiendommer og hus til formål de 
ikke er godkjent for.  
 
Brannvern  
By- og stedsutviklingsutvalget har vedtatt å innføre en lokal forskrift om branntilsyn og som berører 
oss i Posebyen. Dette innebærer at KBR får myndighet til å ivareta direkte inspeksjoner hvor de 
mener det er behov. Alle huseiere oppfordres til å installere brannvarsler som melder direkte til KBR. 
Kontakt Byantikvaren via servicetorget i Rådhuskvartalet. 
 
Gravearbeid 
Gjenstående gravearbeid vil starte når endelig plan for Rådhusgata foreligger.  
Vi vil påse at kommunen vedlikeholder Rådhusgata inntil endelig gatebruksplan foreligger. 
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St. Hans feiring  
I 2019 sto Posebyen vel for arrangementet sammen med Kommunen og Frivilligsentralen. Takket 
være fint vær, god planlegging og hard innsats fra de frivillige ble det svært vellykket! Takk til alle! Vi 
omsatte for totalt 41000 kroner. Overskudd på ca 20000 brukes til videreutvikling av elvebredden og 
andre prosjekter i Posebyen. Dette er et arrangement for byen og som fremmøtte setter stor pris på. 
Hvis Posebyen vel skal fortsette arrangementet, trenger vi flere frivillige.  
 
Elvebredden 
Styret deltar i kommunens arbeid for utbedring av elvebredden. Deltagelse i Byhaven ved Otra 
(urban dyrking av mat), turvei langs Otra, båtplasser (opprydding, vinteropplag, med mer), 
badeplasser, anløpsbrygge båt, elvegrillen og lekeplassen/ball-løkka. 
 
Bentsens hus 
Brukergruppa for Bentsens hus (BBH) står for driften. I BBH sitter representanter for Posebyen Vel, 
Foreningen Posebyen, Christianssands Byselskab, Fortidsminneforeningen, Slekt og Data og 
Thaulows Hus. Det holdes dugnader hver vår og høst, medlemmer i alle foreningene er velkomne. 
Her er muligheter for leie av lokale. www.bentsenshus.no Foreningene skiftet på å arrangere 8 
sommerkvelder i 2019 med Allsang i Bentsens Hus og Have med ulike kor. Vi hadde ansvaret for 2 
vellykkede arrangementer. Dette blir videreført i 2020. 
 
Juletre belysning v/Jokerparken 
Juletre ble installert desember 2019 og blir et årlig arrangement.  
 
Sløyden barnehave 
Bygget står for tiden tomt, og Kristiansand Eiendom ønsker å selge eiendommen. Posebyen Vel 
ønsker at bygget og lekeplassen skal komme bydelen til gode. Reguleringsplanen for Posebyen har 
fastsatt at Gyldenløves gate 70 i kvartal 30 er regulert til byggeområde for off. formål, barnehage, 
grendehus og til fellesareal, lekeplass for småbarn i området. Dette er en del av Poseby vel planen 
2011. https://posebyenvel.no/hjem/about/poseby-vel-planen-versjon-mai-2011/  
 
Webside og Facebook 
Posebyen vels hjemmesider er oppdatert, og videre forbedring og ajourføring pågår. Editering har 
blitt enklere, samt hjemmesidene er nå bedre egnet for lesing på mobil og nettbrett. 
https://posebyenvel.no/ Vi prøver å holde FB-sidene oppdatert med aktuelle ting: 
https://www.facebook.com/PosebyenVel/  
 
Trafikksikkerhetsplan, samt trygg skolevei 
Posebyen vel leverte i desember 2017 innspill til kommunens Trafikksikkerhetsplan 2019-2022. Dette 
følges opp. Styret har gitt sin støtte til Todda FAU mht trygg skolevei i Posebyen. Bl.a. tatt opp via By- 
og stedsutviklingsutvalget (tidligere BMU). Trafikksikkerhet vil nå behandles som del av 
gatebruksplanen. Det er også behov for kortsiktige tiltak. 
 
Innspill 2019 
Styret følger opp innspill fra beboere med rette instanser i Kommunen 
 
Arrangementet «Mat og Prat»  
Den 5. april arrangerte vi en uformell hyggeaften for Posebyen Vels medlemmer kalt «Mat & Prat» i 
Kafé Posebyen i Kvartal FEM. Vellykket arrangement som blir gjentatt. 
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Åpent møte om Posebyen 
Åpent møte om Posebyen som boområde, og hvordan vi kan utvikle Posebyen til å bli den 
spennende gamleby-- i Kristiansand ble arrangert i Kvartal FEM torsdag 23. mai 2019. Arrangører var 
Posebyen Vel, Foreningen Posebyen og Venstre. Det var innlegg ved Kommunen, Multiconsult, 
Foreningen Posebyen, Posebyen vel, Høyre, Arbeiderpartiet og Venstre.  
 
Barnas Arkitektur dag 
Barnas Arkitekturdag ble arrangert 7. september 2019 i samarbeid med kommunen. I Posebyen var det 
aktiviteter i Gyldenløves Gate og i Kvartal FEM. https://www.facebook.com/events/338517536831481/   

 
Grevling og andre skadedyr 
Grevling har laget skader i hager i flere kvartaler i Posebyen. Ved hjelp av viltnemda ble den fjernet. 
 
Trivselsregler for Posebyen 
Det henvises til https://posebyenvel.no/hjem/about/ordensregler-2014/ 
 
Levekår i Posebyen 
Styret har fokus på levekår i Posebyen, sosiale forskjeller, seksjonering/hyblifisering, boligforfall, 
ulovlig utleie, ulovlig beboelse, med mer. Dette er temaer som vi har begynt og se på og som neste 
styre bør jobbe videre med. 

 
Bilde fra Barnas arkitekturdag i Gyldenløves gate 

 
 
Bilde fra St. Hans festen på Tangen 
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