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Saksliste:  
 
1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Referatene fra møtene 
3/12-2014 og 21/1-2015 ble godkjent uten merknader. 
 
2. Program for Kulturminneforum 
På årsplanen er det lagt opp til Kulturminneforum onsdag 22.april. Det var enighet om at 
dette brukes til informasjon og diskusjon rundt arbeidet med kommunedelplanen for 
kulturminner. Kulturvernavdelingen i fylket inviteres, og for øvrig overlates det til Eldar 
og Bent å ta seg av detaljene i programmet.. 
 
3. Informasjonsbrosjyre 
Et nytt utkast til brosjyre forelå. Denne må korrekturleses med hensyn til trykkfeil. Med 
hensyn til innholdet skal følgende ting rettes: • Ullelandsborgen mangler i oversikten over bygdeborger • Hasselproduserte «gode ovner og kunstferdige ovnsplater» • Nøstetangen ble nedlagt i 1776 • Fossesholm: gjenferd skal ikke nevnes, men Birthe var hovedperson i en av 

landets første noveller • Fossesholm fikk sin nåværende form under Jørgen von Cappelen • Nytt foto av hus på Fosshaugen 



Dessuten bør det være en kort tekst under en del av bildene, og brosjyren bør dateres. 
Bent retter opp dette og undersøker pris på trykking 
 
4. Eikværinger som har satt spor etter seg 
Et forslag til utstilling var sendt ut sammen med innkallingen. Det ble gjort noen mindre 
endringer i teksten: årstallene i parentes kuttes ut, det lages korte bildetekster til bildene, 
og den første setningen på lerret nr.6 deles opp. Forutsatt at finansieringen er i orden, tas 
det sikte på å åpne utstillingen i forbindelse med Kulturminneforum. 
 
5. Skilting og merking av bygdeborgene 
Et forslag til kulturminnetavler ved bygdeborgene var sendt ut sammen med innkallingen. 
Det var enighet om å arbeide videre sammen med kulturvernavdelingen i fylket på 
grunnlag av dette. Det må opplyses om at bygdeborgene er automatisk fredede 
kulturminner, samt bestemmelser for ferdsel i området. Det var også en kort diskusjon 
rundt aktuelle alternativer for plassering av tavler og merking av stier. Henvendelse til 
grunneierne må skje gjennom Øvre Eiker kommune.  
 
6. Orienteringssaker: 

a. Oppfølging av saker fra tidligere møter ble tatt til etterretning. 
b. Oversikt over økonomistatus ble tatt til etterretning. 
c. Utkastet til anbudsgrunnlag for fagrapport 2 i kommunedelplanen ble tatt 

til etterretning. 
d. En orientering fra Eiker Historielag om gammel port ved Skarrud 

barnehjem ble tatt til etterretning. Kulturminnerådet har ingen 
motforestillinger mot at det brukes kulturminnetavler i dette prosjektet, 
forutsatt at Historielaget og deres samarbeidspartnere påtar seg det 
økonomiske ansvaret for oppsetting, samt ettersyn og vedlikehold.  

e. Invitasjon til produsentmøte i ”Den kulturelle skolesekken”. Bent og Ellen 
møter på dette. 

 


