
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer 
3. Styrets årsberetning (vedlagt) 
4. Godkjenning av revidert regnskap 
5. Fastsettelse av kontingent 2022 
6. Innkomne forslag 
7. Valg: 

- nytt styre 
- valgkomite 
- revisor 

 

   
 

 

 

 

 

 

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder senest en uke før møtet, Jan-Rune 

Johansen, Gyldenløves g 19, 4614 Kristiansand eller e-post post@posebyenvel.no .

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

www.facebook.com/PosebyenVel/  

Kontingenten for 2021 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 2021 navn/adresse” i meldingsfeltet.  

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

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN 

Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand 

 

Invitasjon til årsmøte 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Posebyen vel inviterer til årsmøte 24.februar kl.18:00-20:00 

På grunn av koronarestriksjonene vil årsmøtet avholdes digitalt på Teams. 

For å kunne delta må man sende e-post til post@posebyenvel.no senest 

søndag 21.februar. Du vil få tilsendt en lenke på e-post for å delta på møtet 

etter at påmeldingsfristen er gått ut. 
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Posebyen vel – Årsberetning 2020 

Jan-Rune Johansen – Leder 
Bjørg Hansen – Medlem og sekretær 
Fredrik Haug – Medlem og kasserer 
Kari Steffensen – Medlem 
Ståle Selmer-Olsen – Medlem 
Christian Bakken – Medlem  
 
Åshild Hannaas – Varamedlem 
Idunn Sem – Varamedlem  
 
Det har vært avholdt 8 styremøter i 2020. Her er sakene styret har jobbet med: 

Sløyden barnehave – Gyldenløves gate 70 
Posebyen vel har kjempet lenge for at eiendommen med grendehus og lekeplass skulle være i offentlig 
eie og kunne benyttes av beboere i området. Dessverre har ikke politikerne ønsket det samme som oss, 
og bygget er vedtatt solgt. Bygget er kjøpt opp av private eiere, men de har en klausul om å trekke seg 
fra salget om de ikke får omregulert eiendommen. Posebyen vel har protestert på forslag om 
omregulering til privat tjenesteytelse, blant annet fordi eiendommen er nærlekeplass for barn i 
området. Saken har engasjert mange, og vil mest sannsynlig bli politisk behandlet. Se gjerne mer om 
saken i offentlig journal på kommunens hjemmesider eller benytt denne adressen: 
https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/205445  

 

  

Arkitekt og kunstner Agata Sander sin illustrasjon av hvordan bakgården på Sløyden i Posebyen kan videreutvikles som møteplass 

for beboere og nyskapende lekeplass for barn i området. FOTO: AGATA SANDER 

  

https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/205445


Nedgravde avfallsstasjoner 
Styret har hatt et oppfølgnings møte med Avfall Sør i 2020 og tok opp innmeldte saker fra beboere. 
Avfall Sør følger opp innmeldte saker, så alle oppfordres til å kontakte dem ved uregelmessigheter på tlf 
38 17 70 70.  
 
Gatebruksplan 
Det er liten fremdrift hos kommunen med gatebruksplan grunnet kommunesammenslåing og 
bemannings situasjon. Styret og kommunen har ikke felles forståelse om en samlet plan for hele 
posebyen. Kommunen jobber med planer for enkelt tiltak. 
Styret har hatt møte med parkerings etaten og gitt kommentarer til revidert forskrift for bosone 
parkering. 
 
Reguleringsplaner og Bruksplaner i Posebyen 
Styret følger med ift ombygninger og bruk som er i strid med reguleringsplaner, samt tilfeller hvor 
kommunen gir dispensasjon. Styret har gitt innspill til omregulering av fylkeshuset i kvartal 71.  

 
Elvebredden 
Styret deltar i kommunens arbeid for utbedring av elvebredden.  
Byhaven langs Otra fortsetter sine aktiviteter, den er åpen for alle som liker å dyrke eller vil lære. Nye 
medlemmer velkomne, ring Kari i styret. Kommunen oppgraderer lekeparken der Christian Quartbroa 
lander. Det skal plantes frukttrær og busker på flere av feltene langs elva. Småbåthavna rydder og 
samler båtene. Vi ønsker longside brygge for ilandsstigning, strøm og vann i båthavna. Vi ønsker også 
badeplasser i alle allmenningene. 
 
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. Foreningene skiftet på å arrangere 8 sommerkvelder i 2020 med Allsang i Bentsens Hus og Have 
med ulike kor. Vi hadde ansvaret for 2 vellykkede arrangementer.  
 
Juletre belysning v/Jokerparken 
Juletre ble installert desember 2020.  
 
Trafikksikkerhetsplan, samt trygg skolevei 
Trafikksikkerhet vil nå behandles som del av gatebruksplanen. Styret har ikke fått gjennomslag i 2020 for 
kortsiktige tiltak for sikker skolevei. 
 
Innspill 2020 
Styret følger opp innspill fra beboere med rette instanser i Kommunen 
 
Levekår i Posebyen 
Styret har fokus på levekår i Posebyen, sosiale forskjeller, seksjonering/hyblifisering, boligforfall, ulovlig 
utleie, ulovlig beboelse, med mer.  
 
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/  

https://posebyenvel.no/
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Medlemskap i Posebyen Vel 2021 

Betaling via bank: 

Kontingent 2021 kr 200 Posebyen vel  

Kronprisensgate 59, 4614 Kristiansand S 

 

Kontonummer: 3060.20.95408 

Skriv Kontingent 2021 og navn og adresse i 

meldingsfeltet 

Betaling via Vipps: 

Kontingent 2021 kr 200 Posebyen vel  

 

Vippsnummer: 501421 Posebyen vel 

Skriv Kontingent 2021 og navn og adresse i 

meldingsfeltet 

BLI STYREMEDLEM! 

Har du forslag til kandidater til styret eller 

har lyst til å være med selv, send en epost til 

valgkomiteens leder 

kjelltambini@yahoo.com. 

mailto:kjelltambini@yahoo.com

