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1. Befaring av Stryken 63 (hus no.7 i Haugsund) 
Sakspapirer med søknad om riving, samt uttalelsen fra Buskerud Fylke og 
tilleggsopplysninger fra Eiker Arkiv var sendt ut sammen med innkallingen. Etter å ha sett på 
huset, ble følgende vedtak fattet på det etterfølgende møtet: 
. 
Kulturminnerådet mener at det er sterkt beklagelig dersom Stryken 63 blir revet eller totalt 

ombygget. Etter rådets mening bør en forsøke å bevare mest mulig av det som fortsatt er igjen 

av det opprinnelige miljøet i Stryken. "Hus no.7" kan være identisk med den opprinnelige 

husmannsplassen Stryken fra 1780-tallet. Eventuelt er det en av de siste representantene for 

den småhusbebyggelsen som vokste fram i Stryken rundt midten av 1800-tallet. Flertallet i 

rådet (Unn Sissel Ek, Nils Petter Hobbelstad og Bjørg Leret Grøstad) mener likevel at det har 

liten hensikt å nekte riving dersom eieren ikke er motivert for å sette huset i stand eller finne 

løsninger der det kan bevares med et godt tilpasset tilbygg. Mindretallet (Arild Mikkelsen) 

støtter Buskerud fylkes konklusjon om at kommunen ikke bør tillate riving eller total 

ombygging av Stryken 63. 

 
 
2. Omvisning i Gamle-Hokksund v/Nils Petter Hobbelstad 
Nils Petter Hobbelstad orienterte om bygninger og historie langs Storgata, fra Bruhjørnet til 
Laksehuset i Dynge.  
 
 
3. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Ingen merknader. 
 
 
4. Orienteringssaker 
a. Møte med Fiskum grendeutvalg. Grendeutvalgets skissering av planer var sendt ut sammen 
med innkallelsen. Sissel Ek orienterte om at det hadde vært et godt besøkt folkemøte med 
positiv stemning. 
b. Møllergården i Vestfossen. Sissel Ek orienterte om saken. Leder og sekretær ble innkalt til 
befaring med få dagers varsel og var til stede på befaringen og under behandlingen i 
Planutvalget. Her ble det reist forslag om å utsette saken og oversende den til 
Kulturminnerådet, men dette ble nedstemt mot 3 stemmer. Deretter ble det vedtatt mot 1 
stemme å tillate riving av gården. I etterkant har både ordfører, rådmann og Planavdelingen 
beklaget at saken ikke ble oversendt til Kulturminnerådet. Rådet tar dette til etterretning og vil 
ikke foreta seg noe mer i saken, i og med at den nå formelt er avgjort. Det var enighet om at 
Rådets internettsider kan brukes til å legge ut informasjon om denne typen kulturminner. 



 
 
 
 
5. Kommuneplan for Øvre Eiker 
Forslaget til kommuneplan var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om at 
planen inneholder lite om kulturminnevern, og at mye av det som sies er vagt og 
uforpliktende. Rådet vil foreslå at behovet for en temaplan for kulturminner blir fastslått i 
kommuneplanen. Sammenhengen mellom nærmiljø, identitet og kulturminnevern bør komme 
klart fram i kapitlet om ”Visjon og verdier”. Registrering og kartlegging av kulturminner bør 
tillegges samme vekt som registrering av natur og biologisk mangfold. Sekretæren gis 
fullmakt til å formulere en uttalelse, som distribueres på e-post til medlemmene av rådet for 
endelig godkjenning. 
 
 
6. Kulturminneseminar 
a. Presentasjonen av Rådet. Det bør legges vekt på å få fram at vi ønsker et tett samarbeid 
med grendeutvalg, foreninger og enkeltpersoner. Vi må få fram at rådet ikke foreløpig 
disponerer økonomiske midler, men at vi vil arbeide for å få til dette på sikt. Vi bør gi en 
relativt fyldig presentasjon av kulturminneplanen og litt om hvilke tanker rådet foreløpig har 
gjort seg om prioritering av oppgaver. Vi må få fram at rådet legger vekt på 
holdningsskapende arbeid, slik at kulturminnevern blir oppfattet som noe positivt og verdifullt 
i lokalsamfunnet. 
b. Praktiske ting i forbindelse med arrangementet. Sissel setter opp budsjett og søker 
kulturkontoret om midler. Arild og Bent rigger til møtelokalet. Heimtun tar seg av alt det 
praktiske i forbindelse med serveringen. 
c. Forberedelse av pressekonferranse. Vi innkaller aviser, lokalradio og TV Buskerud til 
pressekonferranse tirsdag 9/5 kl.19.00 på Vestfossen bibliotek. Dersom det ber interesse for 
det, kan vi ta en runde med fotografering på Fosshaugen. 
  


