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Tidspunkt: onsdag 31.oktober 2012, kl.19.00-21.00 
Sted: Øvre Eiker Rådhus (møterom Lempäälä)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Åmund Tonna, Stein Andersen, Eldar 
Steen og Ellen Pauline Steen 
Forfall: Elin Evenrud 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
Tormod Solløs var til stede under behandlingen av sak 4. 
 
 
Saksliste:  

 
1. Godkjenning av dagsorden og referat 
Referatet fra møtet 12/9 ble godkjent uten merknader. Det var enighet om å behandle sak 4 først 
på dagsorden. 
 
4. Monter til Fiskumøksa 
Tormod Solløs presenterte tre alternativer til monter/transportkasse for Fiskumøksa. Rådet samlet 
seg om ”Eiffeltårn”-varianten, med lyssetting. Tormod arbeider videre med dette som 
utgangspunkt og kommer tilbake med et nærmere forslag med prisoverslag. 
 
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. Jo Sellæg kan påta seg å utarbeide en grundigere 
tilstands- og tiltaksbeskrivelse, og det formidles kontakt mellom ham og John Arne Berg 
med sikte på å få til en befaring. Liv Andersen har gitt beskjed om at vi antagelig vil bli 
innkalt til et rektormøte i løpet av november. 

b. Budsjettstatus var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning. 
 
3. Spel om Hoen-skatten 
Det er laget en foreløpig framdriftsplan for dette prosjektet, som skal drøftes nærmere på et møte 
med Hokksund Byutvalg og Nedre Buskerud Teaterverksted torsdag 29/11. Kultursjefen ønsker 
at også Kulturminnerådet deltar på dette møtet. 
 
5. Årsplan 2013 
Det ble en kort diskusjon rundt årsplan 2013. Det er ønske om å få inn lokalhistoriekveld i 



Vestfossen, befaring langs Horneveien, møte med lokalhistorisk gruppe i Skotselv og turer til 
Motorhistorisk Senter og Sønju skole. 
 
6. Orienteringssaker 

a. Bygdebokprosjektet: Manuskriptet for del 1 ble delt ut til ”modell-leserne” på et møte 
24/10, med frist for å gi skriftlige tilbakemeldinger 20/11. Et seminar med diskusjon rundt 
manus er berammet til 28/11. 

b. Buskerud fylke har arrangert et seminar om Stemmerettsjubileet 2013, og en kort 
oppsummering av dette ble sendt ut sammen med innkallingen. 

c. Komiteen som arbeider med markeringen av Grunnlovsjubileet i 2014 har lagt fram et 
foreløpig utkast til program, som var sendt ut sammen med innkallingen. 

d.  Saken om minnesmerke i Skriverparken er lagt vekk. 
 
7. Gammel vei ved Røkebergbakkene 
Eldar tok opp at en del av den gamle veitraseen i Røkebergbakkene er i ferd med å i praksis bli en 
del av private tomter, ved at den fysisk blir stengt for ferdsel. Bent ble bedt om å ta kontakt med 
Planavdelingen angående dette.  


