
 

 

 

 

 

 

 

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, idemyldring og shuffleboard.  

-  
 

   
 

 

 

 

 

 

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.   NB 4 shuffleboard i 2.etg er reservert for oss fra kl 20.00-21.30!

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

Posebyen vel, Kronprinsens gate 59, 4614 Kristiansand 

 

 

 

 

 

 

 

Posebyen vel inviterer til årsmøte 2023 14.mars kl.18:00-20:00 

Sted: Håndverkeren 

Kommunalsjef for innbyggerdialog Elisabeth Engemyr innleder årsmøtet. 

 

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


Posebyen vel – Årsberetning 2022 

Bjørg Hansen  Leder 
Fredrik Haug  Kasserer 
Kari Steffensen Sekretær 
Ståle Selmer-Olsen  Medlem 
Ivar Oveland  Medlem 
Britt G. Iversen Medlem 
Jan-Rune Johansen  Varamedlem 
Idunn Sem   Varamedlem  
 
Det har vært avholdt 9 styremøter i perioden 2022-23. Her er sakene styret har jobbet med: 

Sløyden barnehave 
Sløyden kommunale barnehage (G70) ble lagt ned i 2018 og solgt til private eiere. I 
reguleringsplanen er eiendommen regulert som grendehus, lekeplass og fellesareal og nye eiere 
ønsker å omregulere hele eiendommen til privat tjenesteytelse. Dette betyr at det stilles krav til å 
finne erstatningsareal for lekeplassen, noe som både statsforvalter og kommunen krever. 
Posebyen vel har gitt innspill på dette og at ny lekeplass må ha de samme kvaliteter som den 
gamle mht sikkerhet, areal, lyd og lysforhold. Vi har også gitt innspill på at ny lekeplass ikke må gå 
på bekostning av andre friarealer og grøntområder i Posebyen eller langs Otra. Vi mener at 
Sløyden fortsatt burde være bydelshus og fellesareal for beboere i Posebyen.  
Arealdelsplanen - Dialogmøte med kommunen 
Ny arealdelsplan er ute til høring. Posebyen vel deltok på dialogmøtet for kvadraturen som 
kommunen arrangerte 2.februar 2023. I tillegg deltok vi på samhandlingskonferansen høsten 22.  
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. 

Gatebruksplan 
Kommunen la fram forslag til Gatebruksplan for Posebyen tidlig i februar 2023. Under behandlingen i By- og 
stedsutvalget etter befaring 9.februar (med Plan og bygg fra kommunens administrasjon, By- og 
stedsutviklingsutvalget, beboere og næringsdrivende) ble kommunen pålagt å se nærmere på parkering for 
næringsdrivende og beboere, kjøremønster i krysset Tordenskjoldsgate/Holbergsgate, utsette høringsfrist 
til nye parkeringsforskrifter er klare, og styrke samarbeidet med de ulike aktørene i Posebyen.  Viktig at alle 
som mener noe om denne planen sender sine innspill når den kommer på høring! 

Utbygging av Kvartal 71 
Styret følger med og deltar i planprosessmøter angående prosjektert nybygg på sykehustomta. Ny eier og 
nye byggeplaner ble lagt fram i 2022.  

Benker i Posebyen 
Styret har søkt om midler til å kjøpe inn felles benker til å sette ut på fortauene. Det vi fikk ikke men vi laget 
våre egne.  

Nabolagsmarked 
I samarbeid med Naturvernforbundet arrangerte vi nabolagsmarked i gatene. 10-15 husstander deltok, 
neste år håper vi på mange flere og at dette blir en fast hendelse i Posebyen. Det var ulike aktiviteter, 
benkesnekring, salg av grønnsaksplanter, leker og klær, og folk åpnet hagene sine og besøkte hverandre. I 
2023 blir det arrangert 3. juni.  

Bydelsfondet 
Vi trenger innspill fra beboerne om hva vi kan søke Bydelsfondet om midler til. 



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. Innspill til ny 
kulturminneplan er gitt.  

Elvebredden 
Styret deltar i kommunens flerbruksplan for utbedring av elvebredden. Parken ved Kristian Quart broa er 
ferdig, noe utstyr og beplantning mangler. Posebyen vel deltok aktivt under den formelle åpningen av 
parken. 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 tlf 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 utstyr 
og anleggshjelp. 

Hold sommerbyen ren 
Kommunens prosjekt i Posebyen ble i år utvidet helt til snøen kom. Hver torsdag og mandag mellom kl 8 og 
12 rydder de Posebyens gater for søppel. Dette tiltaket setter vi stor pris på, det starter opp igjen i april. 

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 2022 ble det arrangert  
«allsang i Bentsens hus » hver onsdag i juni og august, med ulike kor og enkel servering. Dette fortsetter i 
2023. 

Arrangementer 
I 2022 klarte vi å sette opp juletrær i Jokerparken igjen. Barnas arkitekturdag og gatefest med grilling ved 
elva ble gjennomført, og vi hadde nabolagsmarked og pop-up badstu. Styret hadde i 2022 større fokus på  
sosiale bydels-aktiviteter. Styret er sammen med kommunen involvert i byfesten på Tangen på St. Hans, der 
søker vi etter flere frivillige, FAU på Todda er aktuelle.  

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 
https://posebyenvel.no/  
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. 

https://posebyenvel.no/
https://www.facebook.com/PosebyenVel/
mailto:kjelltambini@yahoo.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontingenten for 2023 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 2023 navn/adresse» i meldingsfeltet.  

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

NYE MEDLEMMER ØNSKES VELKOMMEN 

mailto:post@posebyenvel.no

