
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtesaker: 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av ordstyrer, referent og signatur 
3. Styrets årsberetning (vedlagt) 
4. Godkjenning av revidert regnskap 
5. Fastsettelse av kontingent 2023 
6. Innkomne forslag 
7. Valg: 

- nytt styre 
- valgkomite 
- revisor 

8. Eventuelt 

-  
 

   
 

 

 

 

 

 

Saker som ønskes behandlet, må sendes styret ved styreleder Bjørg Hansen senest en uke før møtet. 
Brev kan leveres i postluka i Bentsens hus, Kronprinsensgate 59,4614 Kristiansand eller sendes på e-
post til post@posebyenvel.no. 

Møtepapirer legges ut på hjemmeside: posebyenvel.no og www.facebook.com/PosebyenVel/  

Posebyen vel, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand 

 

 

 

 

 

 

 

Posebyen vel inviterer til årsmøte 2022, 29.mars kl.18:00-20:00 

Sted: Håndverkeren 

Tema: Tor Punsvik forteller om Otras utvikling 

 



Posebyen vel – Årsberetning 2021 
Bjørg Hansen  Leder 
Fredrik Haug  Kasserer 
Kari Steffensen Sekretær 
Ståle Selmer-Olsen  Medlem 
Christian Bakken  Medlem  
Ivar Oveland  Medlem 
Britt G. Iversen Medlem 
Jan-Rune Johansen  Varamedlem 
Idunn Sem   Varamedlem  
 
Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden 2021-22. Her er sakene styret har jobbet med: 

Sløyden barnehave 
Sløyden kommunale barnehage (G70) ble lagt ned i 2018 og vedtatt solgt. I reguleringsplanen er 
den regulert som grendehus, lekeplass og fellesareal. I 2021 ble eiendommen solgt til private eiere 
og kommunen godkjente søknad om "enkel omregulering" av eiendommen. Dette ble omstridt, da 
barnas krav til lekearealer ikke var hensyntatt og utelatt i vedtaket. Lekeplassen ble revet i 
sommer, selv om saken ikke var avgjort. Posebyen vel har kjempet i flere år for at eiendommen og 
særlig lekeplassen skal være offentlig tilgjengelig til glede og til nytte for beboere i alle aldre. 
Posebyen vel klage til Statsforvalter på vedtaket om enkel omregulering og fikk medhold i januar 
2022.  Statsforvalteren la stor vekt på at barns rettigheter ikke var hensyntatt og at det generelt er 
lite lekearealer i området, særlig for de minste. Vi har også klaget på selve salget da vi mener at 
kvadraturen trenger et bydelshus. Pr nå vet vi ikke hva som skjer videre, men vi har bedt om at 
lekeplassen blir åpnet og tilgjengelig. Se gjerne mer om saken i offentlig journal på kommunens 
hjemmesider eller benytt denne adressen: 
https://opengov.360online.com/Cases/KRSANDEBYGG/Case/Details/205445  
Dialogmøte med kommunen 
Jan-Rune Johansen representerte Posebyen på dialogmøtet som kommunen arrangerte 16.juni. 
Her var temaet godt bomiljø og at bydelen er for alle.  
Nedgravde avfallsstasjoner 
Styret er i jevnlig dialog med Avfall Sør og tar opp innmeldte saker fra beboere. Avfall Sør følger opp, alle 
oppfordres til å kontakte dem ved uregelmessigheter på telefon 38 17 70 70. 
Brannvern 
De som ønsker brannvarslingsanlegg som er direkte knyttet til brannvesenet kan ringe selv til Arne Mydland 
i ONECO, telefon 95878200. 
Ny byantikvar 
Vi har hatt møte med Jorun Monrad, den nye byantikvaren i Kristiansand. Saker som ble diskutert var ny 
kulturminneplan, reguleringsplaner, hyblifisering og egen brannsikringsplan for Posebyen.  
Gatebruksplan 
Det er fremdeles liten fremdrift i gjennomføringen av gatebruksplanen for Posebyen. Styret og kommunen 
har ikke felles forståelse om en samlet plan for hele posebyen. Kommunen jobber med planer for enkelt 
tiltak, vi ønsker en helhetlig plan når det gjelder parkering, biltrafikk, gatetun mm. Disse forslagene har 
styret spilt inn til kommunen gjentatte ganger siden Bystyret gjorde vedtak om egen gatebruksplan for 
Posebyen i 2017. Gå inn på www.posebyenvel.no/posebyplanen for å se styrets visjoner for Posebyen. 
Ny buss trasé 
Styret har sendt kommentar til forslag om nye busstraseer i kvadraturen. Hva blir konsekvensen av de ulike 
alternativene for Posebyen? Vi har også sendt kommentar angående mulige konsekvenser for stengning av 
Lundsbroa for biltrafikk. 



Utbygging av Kvartal 71 
Styret følger med og deltar i planprosessmøter angående prosjektert nybygg på sykehustomta.  
Benker i Posebyen 
Styret har søkt om midler til å kjøpe inn felles benker til å sette ut på fortauene. Det fikk vi ikke.   
Prosjekt Farlig skolevei. 
Styret har også denne gang sendt inn høringsuttalelse. 
Bydelsfondet 
Styret søkte om midler til oppgraderinger og badeplasser langs elvebredden. Vi fikk avslag, det var ikke lagt 
inn i kommunale planer. Styret jobber med å få kommunen til å lage en helhetlig plan. 
Reguleringsplaner 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 flerbruksplan for utbedring av elvebredden. Parken ved Kristian Quart broa er 
ferdig, noe utstyr og beplantning mangler. Det skal plantes frukttrær og busker på flere av feltene langs 
elva. Småbåthavna skal samle båtene. Vi ønsker longside brygge for ilandstigning, strøm og vann i 
båthavna. Vi ønsker også badeplasser i allmenningene og flere lekeapparater. 
Grønnsakshagen langs Otra 
Grønnsakshagen ved Otra er åpen for nye medlemmer. Kontakt Kari på 90050422 om du vil være med. 
Arbeidsinnsatsen er moderat, et arbeidsmøte i uka. Det er gratis og lærerikt å være med, vi deler grøden 
etter interesse og behov. Vi har god veiledning og tett samarbeid med Andelsdyrkerne i Kristiansand. 
Kommunen viser større engasjement og interesse for bydelshager i Kristiansand, og har budsjett til utsyr og 
anleggshjelp. 
Bentsens hus 
Brukergruppa for Bentsens hus (BBH) står for driften av det kommunalt eide huset i Kronprinsensgate 59.  I 
BBH sitter representanter for Posebyen vel, Foreningen Posebyen, Christianssands Byselskab, 
Fortidsminneforeningen, Slekt og data, Thaulows hus og Vilhelm Krag-selskapet. I 2021 ble det grunnet 
korona ikke arrangert allsang, men i 2022 vil det bli arrangert flere sommerkvelder med Allsang i Bentsens 
hus og have, med ulike kor og enkel servering. 
Arrangementer 
I 2021 ble det ikke satt opp juletre, vi prøver igjen i 2022. Korona-tiltak satte stopper for flere planlagte 
arrangementer denne perioden. Barnas arkitekturdag og gatefest ble gjennomført. Styret vil i den 
kommende periode ha større fokus på sosiale bydels-aktiviteter. Vi kan nevne gatefest, grilling langs elva, 
loppemarked7.mai og «mat&prat». Styret er sammen med kommunen involvert i byfesten på Tangen på St. 
Hans, der ønsker vi frivillige.  
Levekår i Posebyen 
Styret har fokus på levekår i Posebyen, sosiale forskjeller, seksjonering/hyblifisering, boligforfall, ulovlig 
utleie, ulovlig beboelse, med mer. Styret ønsker og vil ta initiativ til å gjøre Posebyen til en bydel FOR ALLE! 
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/  

 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontingenten for 2022 er kr 200. Den kan betales til:  

Konto 3060.20.95408.Posebyen vel Kronprinsensgate 59, 4614 Kristiansand, eller 

Via Vipps: Vippsnummer 501421 Posebyen Vel. 

Husk å skrive «kontingent 2022 navn/adresse» i meldingsfeltet.  

Medlemmer oppfordres til å sende e-postadressen sin til post@posebyenvel.no . 

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN 


