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Referat: 
 
1. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra forrige møte var sendt ut på forhånd og ble godkjent uten merknader. 
 
2. Innkomne skriv, orienteringer, eventuelt 

a. Ekskursjon/seminar 22/5: Vi har fått positive tilbakemeldinger både fra Håvard Lind 
og Gjermund Glittfjell (Hokksund barneskole) når det gjelder arrangementet 22/5. 
Gjermund vil sørge for at det blir satt opp skilt ved gravhaugen som skal skiltes ved 
Lerberg (Harakollen boligfelt), og vi legger opp til en spasertur dit. Gjermund (og evt. 
andre som har vært involvert i prosjektet) orienterer. Dersom vi får satt opp et skilt på 
Falchegården, blir det også en spasertur dit og presentasjon av denne skilttypen. 
Deretter blir det en presentasjon av planene for Gamle-Hokksund og Dynge. Etter 
forslag fra Håvard legger vi møtet til Cecils Cafe i Tingstua.  

b. Henvendelse fra Hokksund barneskole: Brev med orientering om at Hokksund 
barneskole har fått midler fra ”Ryddeaksjon 2007” til å rydde rundt lyttestasjonen fra 
2.verdenskrig på Skar. Kulturminnerådet blir bedt om å kontakte grunneierne i 
området. Bent følger opp dette. Når det gjelder søknaden om midler til skilting, må 
dette ses i sammenheng med andre prosjekter (se pkt.i nedenfor). 

c. Reguleringsplan for Badstuløkka: Rådet er glad for at hensynet til kulturminner og 
kultursti langs Hoenselva ser ut til å være ivaretatt på en god måte. Vi noterer dette 
som den første saken der Rådet, i nært samarbeid med Røren grendeutvalg, har 
oppnådd konkrete resultater. 

d. Reguleringsplan for Harakollen: Rådet har ingen merknader til selve 
reguleringsplanen. Nils Petter opplyste imidlertid at det nå er snauhogd rundt Søren 
Enkemanns plass. Det var enighet om at vegetasjonen rundt de to andre boplassene 
(Nordbråtan og Trettebråtan) bør bevares som en del av friområdet rundt disse 
kulturminnene.  

e. Reguleringsplan for Hellefoss: Det ble vist bilder fra området. Det var enighet om at 
det er mange interessante bygninger i området, og at strøket med arbeiderboligene bør 
ses i sammenheng med direktørboligen og en av ingeniørboligene, som er foreslått 
bevart. Bent forsøker å skaffe flere opplysninger om enkeltbygninger, og det ble 
bestemt en befaring i området onsdag 28/3, 12.00.  

f. Prosjektgruppe for rehabilitering av Tingstua: Kulturminnerådet ser svært positivt på 
dette initiativet og håper at søknaden til Sparebank Øst fører fram. Rådet påtar seg 
gjerne å være pådriver for at også kommunen, som eier av bygget, skal yte en innsats 
for at det blir satt i skikkelig stand. 



g. Kvartalsrapport fra Eiker Arkiv: Det var ingen merknader til rapporten. Bjørg nevnt at 
Åse Midtgård sitter på mye interessant materiale og ønsker at Eiker Arkiv tar kontakt. 

h. Varlo Bygdekvinnelags seminar 14/3 om SMIL-midler: Det var sendt ut et kort referat 
fra møtet, der Nils Petter, Bjørg og Bent var til stede. Kulturminnerådet merket seg 
spesielt oppfordringen om å sende inn søknader, slik at Øvre Eikers andel av midlene 
på sikt kan øke. Rådet vil gjerne forsøke å bidra til å skape interesse og få fram gode 
søknader. Dersom Landbrukskontoret ønsker det, kan Rådet gjerne uttale seg om 
kommunens strategi ved neste rullering og om  prioritering av søknader. 

i. Budsjett og økonomi: Sissel og Bent orienterte fra møte med Morten Lauvbu 14/3. 
Rådet får heller ikke noe eget budsjett i 2007, men Lauvbu var svært positiv til å 
bevilge penger til de ulike nærmiljøprosjektene. Det kan være aktuelt å ta dette fra 
ulike budsjetter, avhengig av innholdet i prosjektene. Dette kan gjøres ved at 
prosjektene oppfordres til å sende søknader til Kulturminnerådet, som sender dem 
videre til kommunen v/Kultursjefen. Vi forsøker å få til et møte med den nye 
kultursjefen om dette så snart vedkommende er ansatt. Når det gjelder 
møtegodtgjørelse og utgifter som medlemmer av Rådet har i forbindelse med reise, 
seminarer etc., kan dette sendes til kommunen v/Svein Olav Hansen. Bent sørger for at 
utgifter i forbindelse med møtene blir sendt inn felles.  

j. Kommunedelplan for Kulturminnevernet: Sissel og Bent orienterte fra møte med 
Morten Lauvbu 14/3. På bakgrunn av innspillene fra Kulturminnerådet, utarbeider 
PRN-avdelingen i samarbeid med Eiker Arkiv et forslag som legges fram for 
kommunestyret i juni. Det legges opp til at forprosjektet gjennomføres høsten 2007, 
og at selve prosjektet gjennomføres i løpet av 2008. Det legges opp til en 
prosjektorganisering, der Kulturminnerådet er representert. Utviklingsavdelingen i 
Buskerud Fylke orienteres om disse planene.  

k. Møte med Skotselv grendeutvalg: Bjørg har kontaktet Skotselv grendeutvalg angående 
møte i juni. I forkant av møtet legges det opp til en befaring av Hasselgruvene, restene 
av smelteovnen og eventuelt Daler gård. Bjørg kontakter Per P. Fossen om det siste. 

l. Reguleringsplan for Ormåsen, felt 3B: Reguleringsplanen er nylig oversendt, men det 
ser ikke ut til å være kulturminner i området. Bent sjekker dette nærmere, og saken tas 
eventuelt opp igjen på et seinere møte. 

m. Søknad om støtte til bokprosjekt: Kommunen har oversendt en søknad om støtte til 
utgivelse av boka ”Mjælkekuer og meieridrift”. Kulturminnerådet anbefaler at 
kommunen støtter prosjektet gjennom et støttekjøp av bøker, som kan brukes til gaver 
eller eventuelt selges. 

 
3. Skiltmal for bygninger/tettsteder 

Fra Bjørn Kristoffersen har vi fått et alternativt forslag til de skiltene vi så på i 
Fredrikstad. Rådet besluttet å holde fast ved det opprinnelige forslaget og bestille et slikt 
skilt fra AS Kraftex som kan monteres på Falchegården i Hokksund. Sissel klarerer dette 
med Bjørn og Lynn F. Johansen, og Bent utarbeider et forslag til tekst. Prisen blir drøyt 
10.000 kroner, og denne utgiften er klarert med Morten Lauvbu. På sikt er det aktuelt å få 
produsert disse skiltene lokalt, for eksempler fra smedene i Hassel Kulturpark, dersom det 
kan leveres til en tilsvarende pris. Det kan også være aktuelt å finne andre firmaer som 
kan levere rimeligere. 

 
4. Opprettelsen av ”ressursgruppe” 
Et forslag til arbeidsoppgaver for ei slik gruppe var sendt ut sammen med innkallingen, og 
dette ble brukt som grunnlag for en videre diskusjon. Følgende navn ble nevnt som aktuelle: 
Kjell Klokkerud, Per Kruke, Morten Berglia. Bjørn Kristoffersen, Sissel Ek, Inger og Nils 
Tørto, Sigrid Hals, Hans Kristofersen, Klaus og Kari B Lågøyr, Jan Henrik Eriksen, Eldar   
Steen, Knut Lande, Lars Granbakken. Det ble også nevnt muligheten for å involvere Hassel 
fengsel, som gjennomfører ulike typer friluftsprosjekter. Saken tas opp til nærmere diskusjon 
på neste møte. 
 



5. Utstilling på Vestfos Bruget sommeren 2007 
Bjørn Kristoffersen fra Vestfos Bruget deltok under behandlingen av denne saken. Vi har 
foreløpig ikke fått noen tilbakemeldinger fra nærmiljøprosjektene om dette, men Sissel vil 
følge opp saken. Det kan også være aktuelt å presentere planene om en kommunedelplan for 
kulturminner, for eksempel gjennom en fotoutstilling om byggeskikkhistorie. Brugets Venner 
oppfordres til å søke om prosjektstøtte og sette av midler til dette på neste års budsjett. Sissel 
og Bjørn sørger for at dette blir behandlet på årsmøtet neste tirsdag. 
 
 


