Vi ønsker flere medlemmer! Vil du være med å utvikle Quartalet?
Onsdag 1. mars gjorde Bystyret i Kristiansand et svært spennende og modig vedtak. Grunnlaget ble lagt
for å bevare og utvikle en bit av Posebyen til allmennyttige formål. Hele det østlige hjørnet av Kvartal 5
med fem bygg og stor bakgård kan nå utvikles til et kulturelt og sosialt møtested for byens befolkning og
turister de kommende årene. Ildsjelene, med Foreningen Posebyen og nettverksbygger Bente Pauline
Buverud i spissen, har arbeidet utrettelig for denne visjonen om en levende og tilgjengelig gamleby i 7
år. Nå er det formelle grunnlaget på plass og vi kan starte arbeidet i regi av Foreningen Posebyen.

Vil du være med?
Foreningen går nå inn i noen spennende år der vi helt konkret får hånd om og kan utvikle dette østlige
hjørnet av kvartal 5. Vi trenger mange engasjerte medlemmer med forskjellig kompetanse og forskjellige
evner. Vi skal delvis på dugnadsbasis og delvis ved hjelp av omsøkte midler og profesjonell hjelp pusse
opp og bygge om hvert enkelt bygg slik at det kan tas i bruk og leies ut til spennende aktører for
prosjektet som helhet.
Er du håndverker, ingeniør, kokk, lærer, arbeidsledig, gartner, sykepleier, pensjonist, revisor eller
uføretrygdet? Uansett hvilken bakgrunn du har så har vi bruk for alle som er nysgjerrige og som har lyst
til å delta i prosessen som vi nå skal i gang med. Vi håper at vi kan samle en solid ”dugnadsgjeng” som
både kan utgjøre et hyggelig sosialt felleskap og samtidig gi den enkelte en meningsfylt fritid.
Vi skal i fremtiden utvikle navnet Quartalet som merkevarenavn på prosjektet. Om tre år håper vi den
jevne kristiansander vil være kjent med Quartalet som det stedet man naturlig legger veien innom for å
få seg en smak av gamlebyen, en god kaffe, en matbit eller en kulturell opplevelse. Vi skal ut på en
spennende reise. Vi skal ha det gøy!

Betal medlemskap og kom på årsmøtet i mai!
Alle som betaler medlemskap og melder seg inn i foreningen innen 1. mai, vil få innkalling til foreningens
årsmøte som avholdes i løpet av mai måned. Gjeldende pris for enkeltpersoner er kr 200,- og betales inn
til bankkonto: 6320.06.66625
Send oss en epost med navn, adresse og kontaktinfo i forbindelse med innmeldingen.
For mer informasjon om foreningen og medlemskap, se vår hjemmeside: www.posebyen.com
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