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1. Pressekonferanse 
Ingen møtte fram fra pressen. Vi sender ut en pressemelding med en kort presentasjon av 
Rådet. 
 
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Godkjent uten merknader. 
 
 
3. Henvendelse fra Røren grendeutvalg ang. Badstuløkken 
Bent orienterte om at han er invitert til møte med grendeutvalget 10/5. På Badstuløkka ligger 
en stor mur som antagelig er fundamentet til ”Stormøllen” på Hoensbruket, antagelig fra siste 
halvdel av 1700-tallet. Dette må ses som et viktig kulturminne fra nyere tid. En utbygging av 
området vil dessuten hindre anleggelsen av en kultursti langs Hoenselva og dermed gjøre de 
mange kulturminnene i området mindre tilgjengelig for allmennheten. Rådet mente at 
forskriftene i kommuneplanen for avstand mellom bebyggelse og vassdrag må komme inn i 
bildet her. Rådet regner med at dette er en sak vi vil få til behandling seinere. Bent stiller på 
møte og får en nærmere orientering. 
 
 
4. Henvendelse fra Fiskum grendeutvalg ang. gammel ferdselsvei Rud-Klunderud 
Rådet har fått en henvendelse fra Fiskum grendeutvalg om at en gammel ferdselsvei mellom 
Rud og Klunderud er blitt stengt av nyere bebyggelse. Rådet blir bedt om å vurdere veien som 
kulturminne. Bent stiller på befaring mandag 15/5 kl.18 og sjekker dessuten om det finnes 
noen tinglyst veirett eller andre dokumenter, samt innhenter opplysninger fra folk som har 
bodd i området en stund. Saken tas opp igjen på neste møte.  
 
 
5. Riving av Stryken 71 
Sakspapirer med uttalelse fra Buskerud fylke var oversendt fra Ann Kristin Bekk. Rådet fattet 
følgende vedtak: ”Øvre Eiker Kulturminneråd har ingen bemerkninger til fylkets konklusjon 
om å tillate riving av bygningen. Vi understreker imidlertid fylkets råd om at et nytt hus bør 
tilpasses den eksisterende bebyggelsen i Stryken”.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. Orientering/eventuelt 
a.Emner for seminarer og ” Håndbok for kulturminnevernrådet”  
Bent la fram en del ideer til emner for framtidige seminarer og et første utkast til ”Håndbok” 
for kulturminnerådet. Det var enighet om at deler av dette kan brukes i forbindelse med 
presentasjonen av kulturminnerådet på seminaret 22/5. 
 b. Møte om ”Driterudgata” 
Sissel orienterte om uformell kontakt med Jostein Barstad angående området mellom Vestfos 
Cellulosefabrikk og Strandajordet Idrettspark, tidligere kjent som ”Driterudgata”. Det var 
enighet om at det bør holdes et møte om dette i løpet av september. Rådet tar initiativ til et 
slikt møte. 
c. Oppbevaring av landbruksredskaper og andre kulturhistoriske gjenstander 
Det ble etterlyst et samarbeid med bondelaget om registrering og oppbevaring av 
bevaringsverdige gjenstander. Dette bør kunne ses i sammenheng med ønsket om å bevare 
låver og andre driftsbygninger som en viktig del av kulturlandskapet.  
 
  


