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Protokoll 

Årsmøte i Posebyen Vel 

26.februar 2021 på Teams 

 

 Ca. 25 medlemmer deltok. 

 

 

Årsmøtet: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste;  

Godkjent 

 

2. Valg av ordstyrer – Bjørg Hansen ble valgt. 

 

3. Valg av referent - Bjørg Hansen ble valgt. 

Christian Bakken og Kjell Tambini signerer protokollen 

 

4. Årsberetningen ble gjennomgått – og godkjent. 

Styrets sammensetning ble presentert. Styret har hatt 10 styremøter i 2020/2021.  

Revisor har vært Wenche Rosenløv 

Valgkomiteen har bestått av Kjell Tambini, Randi Holgersen og Bjørn Martens 

 

5. Saker som styret har arbeidet med i 2020 ble gjennomgått;  

 

a. Nedgravde avfallsstasjoner – oppfølging med Avfall Sør 

b. Hatt fokus på gatebruksplan og parkering. Lite fremdrift på helhetlig plan, men dette 

området vil prioriteres i 2021 

c. St Hans feiringen på Tangen ble avlyst i 2020, men Velforeningen fikk 

«coronamidler» for tapt inntekt 

d. Rådhusgata: Gjenstående gravearbeid vil starte når endelig plan og mindre 

reguleringsendring er vedtatt. Styret har bedt om at Rådhusgata sees i sammenheng 

med gatebruksplan, og ikke som et separat prosjekt.   

e. Elvebredden; Styret deltar i og gir innspill til kommunens arbeid for utbedring av 

elvebredden 

f. Sløyden: Posebyen Vel har kjempet lenge for at denne eiendommen skal være i 

offentlig eie og kunne benyttes av beboerne. Dessverre er bygget nå solgt til private 

med klausul om omregulering av eiendommen. Vi håper på ny politisk behandling av 

denne saken.  

g.  Trafikksikkerhetsplan og trygg skolevei 
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h. Levekår i Posebyen er et tema som Velforeningen vil prioritere fremover. Tema som 

seksjonering/hyblifisering, boligforfall, ulovlig utleie etc. vil være aktuelt å prioritere 

 

6. Posebyen vel hadde ca 70 betalende medlemmer i 2020. Dette antallet varierer noe fra år til 

år, men det bemerkes at nedgangen i 2020 har vært markant og det må arbeides for å øke 

antall betalende medlemmer.  

 

7. Brannvern 

Posebyen vel oppfordrer alle som omfattes av ordningen til å knytte seg til det trådløse 

alarmsystemet.  

Posebyen vel vil sjekke ut om også murhus i området kan innlemmes i ordningen (ex. 

Elvegata) 

Byantikvar eller Posebyen vel kan kontaktes ved spørsmål om installasjon. Det er Sønniko 

som installerer og følger opp 

Vær oppmerksom på at brannvesenet vil komme på tilsyn hvert andre år basert på en ny 

forskrift om tilsyn for bevaringsverdige områder. 

 

8. Regnskap for 2020 ble godkjent. 

Kontingent på 200 NOK opprettholdt 

 

8. Valg: 

 

 

Styret 2021 

Fredrik Haug  

Bjørg Hansen  

Ståle Selmer-Olsen  

Kari Steffensen 

Ivar Oveland 

Britt Gunhild Iversen 

 

Varamedlemmer:  

Jan-Rune Johansen 

Idunn Sem  

Valgkomite: 

Kjell Angelo Tambini  

Randi Holgersen  

Bjørn Martens  
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Revisor:   

Wenche Rosenløv  

         

Takk til de som nå går ut av styret!  

 

 

Underskrift av protokollen: 

 

 

 Christian Bakken      Kjell Angelo Tambini 

      

                          




