
 

 

Øvre Eiker Kommune 
Kulturminnerådet  

 
 
Tidspunkt: onsdag 12.september 2012, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Åmund Tonna og Elin Evenrud 
Forfall:  Stein Andersen, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen  
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 13/6 ble godkjent uten merknader.  
 
2. Orientering om oppfølging og budsjettstatus 

a. En oversikt over oppfølging av saker fra tidligere møter var sendt ut sammen med 
innkallingen og ble tatt til etterretning. Det var enighet om at prosjektet med istandsetting 
av Berg bør følges opp tettere og at Jo Sellæg kontaktes i forbindelse med dette. Rådet vil 
vurdere å dekke kostnadene ved å få utarbeidet en grundigere tilstands- og 
tiltaksbeskrivelse.  

b. Budsjettstatus var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. 
 
3. Midler fra Riksantikvaren til Kulturminneregistrering 
Øvre Eiker kommune har fått 100.000 kroner fra Riksantikvaren til prosjektet ”Lokal 
kulturminneregistrering. I og med at selve registreringen gjennomføres på dugnadsbasis, var det 
enighet om at disse midlene brukes til skilting og merking av kulturminner, og at de som har gjort 
en innsats i registreringsarbeidet tilgodeses spesielt. Orientering om dette sendes ut til lag og 
foreninger sammen med skrivet der de inviteres til å foreslå tur- og kulturminneløyper.  
 
4. Fordeling av gjenstående budsjettmidler for 2012 
Det ble vedtatt å kjøpe inn kulturminnetavler for hele summen som er bevilget fra 
Riksantikvaren, slik at vi har dette på lager. Utgiftene til trykking av tekst tas fra neste års 
budsjett. 
Det som gjenstår av årets driftsbudsjett, kr. 17.000,-, overføres til Eiker Arkiv og øremerkes 
prosjektet ”Kulturminner for barn og unge”.  
 
5. Monter til Fiskumøksa 
Utforming av monter/transportkasse for Fiskumøksa samt eventuell tekst må avklares nærmere. 
Tormod Solløs inviteres til neste møte for å legge fram skisser av dette. 



 
6. Årsplan 2012 
Det legges opp til en ”Husker du?-kveld” med tema ”Folk og hus på Haugen”, i samarbeid med 
Vestfossen grendeutvalg. Tid og sted må avklares nærmere.  Bent og Stein følger opp dette. 
 
7. Reguleringsplan for Lialøkka i Dynge 
Kulturminnerådet har fått oversendt varsel om oppstart i forbindelse med detaljregulering av 
Lialøkka (gbnr.102/68 og 100/159). Det inviteres også til åpent møte tirsdag 18/9.   
Nils Petter orienterte om saken. Det var enighet om at det er viktig med tradisjonelle fasader mot 
Dyngegata og at en unngår økt trafikk/parkering der. Brit og Bent stiller på møtet 18/9. 
 
8. Minnesmerke i Skriverparken 
Bjarne Steen har sendt inn til kommunen et forslag om å reise et minnesmerke over Sverre 
Høivik i Skriverparken, og saken er oversendt Kulturminnerådet til uttalelse. Rådet synes ikke det 
er riktig å framheve en enkelt person på denne måten, i og med at mange har bidratt til å bygge 
opp Skriverparken som Tusenårssted. Det foreslås isteden at Sverre Høiviks rolle som 
initiativtaker kan nevnes i brosjyrer og annet skriftlig materiell i forbindelse med 
Sorenskrivergården/Skriverparken. 
 
9. Orienteringssaker 

a. Bygdebokprosjektet: Jon Skeie er i gang med arbeidet igjen, og bygde bokkomiteen har 
hatt et møte, der det ble bestemt å invitere til seminaret med de aktuelle ”modell-leserne” 
tirsdag 16/10, der et utkast til manus for del 1 (1885-1935) vil bli delt ut. Deretter vil det 
bli innkalt til et seminar med diskusjon av manuset. 

b. En rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett 4/9-2012 var sendt ut sammen med 
innkallingen. 


