
Øvre Eiker Kulturminneråds årsrapport 2011 
 
 
 
A. Arbeidsform og nettverk 
 
Kulturminnerådet ble utpekt av kommunestyret 24/10-2007 og trådte i funksjon fra 1/1-2008. 
Rådet består av Arild Mikkelsen (leder), Nils Petter Hobbelstad (nestleder), Helge Grøstad, Marit 
W. Skarra, Brit Grønli, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen. Eiker Arkiv v/Bent Ek har 
sekretærfunksjonen.  
 
Rådet har avholdt 6 møter i 2011 og behandlet 24 saker, hvorav en del har vært oppe på flere 
møter, i tillegg til rene orienteringssaker. Rådet har også arrangert et kulturminneforum, der alle 
institusjoner som arbeider med kulturminnevern på frivillig basis var invitert. 
 
Kontakt med PRN-avdelingen og Fagkomité 1 (Planutvalget): Det har ikke vært avholdt noe 
møte med fagkomiteen i år. Morten Lauvbu og Anders Stenshorne fra PRN-avdelingen deltok på 
rådets møte i april, der en diskusjon rundt behovet for en kommunedelplan for kulturminner var 
hovedsaken. Det har vært et godt samarbeid med PRN om skilting av kulturminner. 
 
Kontakt med Kulturseksjonen og Fagkomité 3: ): Det har ikke vært avholdt noe møte med 
fagkomiteen i år.  Lidia Myhre, Reidun Bollerud og Jon Wold deltok på rådets møte i april, der vi 
diskuterte samarbeid rundt kulturarrangementer generelt, og spesielt i forhold til 
middelalderdagene på Fiskum.  
 
Kontakt med Kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke: Fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord 
holdt foredrag på årets kulturminneforum og la fram mange interessante tanker og forslag om 
hvordan bygdas eldste historie kan formidles. Nestleder Nils Petter Hobbelstad deltok på fylkets 
dialogmøte med kommunen, der også planavdelingen, byggesaksavdelingen og kulturseksjonen 
var representert. 
 
Kontakt med Fortidsminneforeningen: Foreningen var invitert til årets kulturminneforum, men 
hadde dessverre ikke anledning til å stille opp. 
 
 
 
B. Generell kulturminnevernpolitikk 
 
Kulturminnerådet forsøker å holde seg orientert om det som skjer innenfor kulturminnevernfeltet 
i Øvre Eiker og sette viktige saker på dagsorden gjennom et samarbeid med kommunens 
kulturseksjon. I 2011 har det særlig vært fokus på følgende saker: 
 
Kommunens kulturstrategi 2010-2022: Rådet arbeidet mye med denne saken i 2010 og har i 
2011 blitt holdt orientert om den politiske behandlingen. 
 
Handlingsplan for kulturminnevern 2012-2015: Med utgangspunkt i kulturstrategien har rådet 



utarbeidet en konkret handlingsplan for neste fireårsperiode, med evaluering etter to år. 
Oppfølging av målene i denne handlingsplanen vil bli retningsgivende for det videre arbeidet. 
 
Kommunedelplan for kulturminner: Rådet har drøftet dette både med ledelsen i PRN-
avdelingen og med kultursjefen og har fått tilbakemelding om at igangsetting av dette prosjektet 
vil bli vurdert politisk i forbindelse med planprogrammet for neste kommunestyreperiode. 
 
Budsjett for kulturminnevern: Kulturminnerådet hadde i 2011 et ordinært driftsbudsjett på 
kr.30.000,-. Dessuten ga kommunestyret i juni en tilleggsbevilgning på kr.100.000,- til arbeidet 
med å synliggjøre Øvre Eikers kulturminner. En detaljert oversikt over disponering av disse 
midlene legges ved årsrapporten.  
 
 
 
C: Skilting og skjøtsel av kulturminner 
 
Kulturminnerådet arbeider videre med planer for skilting og skjøtsel av kulturminner i 
kommunen. Det fungerer som et bindeledd mellom fylke og kommune og det frivillige 
kulturminnevernet, som er involvert i ulike prosjekter gjennom grendeutvalg, velforeninger og 
frivillige enkeltpersoner. I løpet av året er det i samarbeid med Øvre Eiker Lions satt opp tavle 
ved funnstedet for Hoen-skatten, men avdukingen av denne skjer først til våren. Dessuten er det 
kjøpt inn ytterligere 11 tavler, som vil bli satt opp i 2012, ved Loesmoen Elvepark, Bergsgruvene 
og en ny kultursti i Skotselv. Det tas også sikte på å legge fram en plan for videre skilting av 
kulturminner i kommunen. 
 
Per dato eksisterer følgende løyper: 
 

• Holmefoss Elvepark  1 skilt  etablert 2007 

• Gamle-Hokksund  3 skilt  etablert 2007 

• Hobbelstadhaugen  1 skilt  etablert 2007 

• Himsjødammen  1 skilt  etablert 2008 

• Skarragruvene   6 skilt  etablert 2009 

• Loesmoen Elvepark  5 skilt  etablert 2010 

• Hoensvannsdammen  1 skilt  etablert 2010 

• Hagaøya   3 skilt  planlagt ferdig 2011 

• Bergsgruvene   3 skilt  planlagt ferdig 2011 

• Skotselv   5 skilt  planlagt ferdig 2011 

• Hoen-skatten   1 skilt  planlagt ferdig 2011 
 

 
 
D. Plan-og byggesaker 
 
Det er etablert rutiner slik at Kulturminnerådet blir varslet alt når arbeidet med nye 
reguleringsplaner startes opp, slik at rådet får anledning til å undersøke om det finnes 
verneverdige kulturminner i det aktuelle området og kan komme med innspill om dette på et 



tidlig tidspunkt i prosessen. Rådet er godt fornøyd med denne ordningen. Når det gjelder 
byggesaker, behandler Kulturminnerådet bare saker der kommunens saksbehandlere ønsker å 
innhente råd, og det har ikke vært tilfelle i 2010..Følgende saker har vært behandlet: 
 
Reguleringsplan for Roaskogen: Kultrurminnerådet kjenner ikke til verneverdige kulturminner 
i området har derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanen. 
 
Reguleringsplan for Støperigata: Kulturminnerådet ser bolighusene i området som en del av 
den tidstypiske villabebyggelsen som vokste fram i utkanten av Hokksund sentrum i perioden før 
andre verdenskrig, og Rådet håper at den nye reguleringsplanen vil ta hensyn til dette.. Rådet 
anbefaler at disse bygningene får bli stående og at eventuell utbygging skjer i form av eneboliger 
som er tilpasset den eldre 
bebyggelsen. 
 
Reguleringsplan for Hoensmarka pukkverk: : Kulturminnerådet fikk anledning til å uttale seg 
i forbindelse med oppstart av arbeidet med reguleringsplan, og følgende uttalelse ble vedtatt: 
Kulturminnerådet mener at Hoensmarka er et svært interessant kulturlandskap der det kan 
skjule seg ukjente kulturminner. Nærheten til andre viktige kulturminner gjør også at det er 
naturlig å se dette området i sammenheng med en eventuell kulturminnesti i Hoensmarka. 
Rådet er derfor i utgangspunktet skeptiske til inngrep i området. 
 
Reguleringsplan for Renningsåsen pukkverk: Kulturminnerådet fikk anledning til å uttale seg 
i forbindelse med oppstart av arbeidet med reguleringsplan. Rådet kjenner ikke til kulturminner i 
dette området og avventer undersøkelsene som skal gjøres av Buskerud fylkeskommune. 
 
Reguleringsplan for Kirkeveien 6: Kulturminnerådet fikk anledning til å uttale seg i forbindelse 
med oppstart av detaljregulering og vedtok følgende uttalelse: 
Eiker Trikotagefabrikk ble anlagt i 1923 og drev produksjon i disse lokalene fram til 
begynnelsen av 1970-tallet. Siden har bygningen vært i bruk som forretningslokaler. Dette er 
ett av de få industribyggene som ble reist på Øvre Eiker i mellomkrigstida. Den opprinnelige 
fabrikkbygningen har blitt påbygdi nyere tid. Kulturminnerådet mener at Trikotasjefabrikken 
var en viktig del av det nye tettstedet som vokste fram i området rundt jernbanestasjonen i løpet 
av første kvartal av 1900-tallet. Rådet mener derfor at det er ønskelig å beholde fabrikkfasaden 
fra 1920-tallet, mens nyere tilbygg kan fjernes. Ny bebyggelse i området bør harmonere med 
den gamle fabrikkbygningen. Rådet tror at en slik løsning, der dagens byutvikling knyttes til de 
historiske røttene, vil bidra til å bevare Hokksunds egenart og at dette er et godt utgangspunkt 
for å skape et attraktivt bolig-og forretningsområdet. 
 
Reguleringsplan for Raubakk: Kulturminnerådet fikk anledning til å uttale seg i forbindelse 
med oppstart av detaljregulering og vedtok følgende uttalelse: 
Kulturminnerådet vil påpeke at disse fire eiendommene ligger innenfor det området som er 
omfattet av reguleringsplanen for Gamle-Hokksund og Dynge, der bebyggelsen er regulert til 
bevaring. Rådet ser riktignok at de fire aktuelle eiendommene ligger relativt atskilt fra den 
øvrige bebyggelsen, men mener at det er prinsipielt betenkelig å gi tillatelse til å fjerne gammel 
bebyggelse innenfor reguleringsområdet, ikke minst fordi dette kan skape presedens i andre 
saker. 
Den ene av bygningene, bruksnummer 7, ligger også innenfor grensene til strandstedet 



Haugsund og har fra gammelt av hatt betegnelsen "Hus no.50".  Ifølge panteregisteret er 
huset oppført av farver Ole Larsen (1816-1894), som seinere solgte dem til skomaker Lauritz 
Olsen, som var eier i 1870. Eiendommen ble utskilt som eget bruksnummer i 1889. Rådet 
mener det er sannsynlig at det fortsatt er den opprinnelige bygningen som står her, og at det 
derfor burde ha vært SEFRAK-registrert, selv om det åpenbart er betydelig ombygd i nyere tid. 
Bnr.9 er utskilt som egen eiendom i 1919 og mest sannsynlig er huset satt opp da. Eldste kjente 
eier er Nils Chr. Bakke. Huset er ombygd og påbygd i nyere tid. Bnr.44 er utskilt som eget 
bruksnummer i 1953 og antagelig bebygd på samme tidspunkt. Huset er godt bevart og typisk 
for bolighus fra denne perioden. Bnr.72 er utskilt fra bnr.7 i 1979 og antagelig bebygd på 
samme tidspunkt. 
Kulturminnerådet synes det er vanskelig å ta stilling til verneverdien av bygningene i området, 
men mener at en bør la kulturvernavdelingen i Buskerud fylke vurdere dette og at det bør 
legges stor vekt på fylkets vurdering.   
 
 
 
E. Andre saker 
 
Saker som på ulike måter angår kulturminnevern sendes over fra Kulturseksjonen for uttalelse. 
Dessuten har Rådet tatt opp en del saker etter henvendelse fra publikum eller på eget initiativ:  
 
Buskerud fylkes strategi for skilting av kulturminner:.Rådet har behandlet fylkets 
høringsutkast og avgitt uttalelse om dette før saken ble sendt til politisk behandling. 
 
Utredning av middelaldersenter på Fiskum prestegård: Kulturminnerådet har blitt orientert 
om Fiskum grendeutvalgs ønske om å utrede mulighetene for framtidig bruk av prestegården. I 
den forbindelse deltok også en del av medlemmene på en ekskursjon til Granavollen på Hadeland 
sammen med grendeutvalget og kulturseksjonen. 
 
Samarbeid med Frivilligsentralen om intervjuing: I samarbeid med Frivilligsentralen har 
Kulturminnerådet fått i gang en ordning der ungdomsskoleelever kan intervjue eldre mennesker 
som et ledd i forberedelsene til skolenes toleransereiser. Så langt har det imidlertid vært liten 
respons på dette, og det må arbeides videre med saken i 2012. 
 
Braathengården: I forbindelse med at Braathengården brant ned i juni 2011 hadde rådet en del 
pågang fra presse og publikum med spørsmål rundt brannsikring av verneverdig bebyggelse. 
Rådet har blitt holdt orientert om planene for et nytt bygg på branntomta. 
  
Midler til restaurering av Berg: Rådet har samarbeidet med huseieren om å søke om midler til 
hovedbygningen på Berg gård, som Kulturminnerådet regner for en av de mest verneverdige 
bygningene på Øvre Eiker. Søknaden resulterte i en bevilgning på kr.125.000,- fra Norsk 
Kulturminnefond. 
 
Midler til istandsetting av Langgården i Vestfossen: Rådet har hatt kontakt med eierne av 
denne gamle arbeiderboligen fra Fredfoss Uldvarefabrikk angående muligheter for å finansiere en 
antikvarisk forsvarlig renovering. Det er aktuelt å søke om midler fra Buskerud fylkeskommune. 
 



Hoensmarkas Venner: I forbindelse med reguleringsplanen for Hoensmarka pukkverk har 
Hoensmarkas Venner tatt kontakt med Kulturminnerådet, og det ble gjennomført en felles 
befaring i juli 2011. Begge parter ønsker et samarbeid om tilrettelegging for ferdsel og skilting av 
kulturminner i dette området. 
 
Bygdeborg-prosjekt: Arkeologistudent Tryggve Bernt har vært i kontakt med Kulturminnerådet 
og presentert sitt arbeid med en hovedoppgave i arkeologi basert på bygdeborgene i 
Jungerområdet. Kulturminnerådet ønsker å bidra til å støtte dette prosjektet og bruke det som ledd 
i arbeidet med å synliggjøre bygdas eldste kulturhistorie. 
 
 
 
G. Deltakelse på seminarer, kurs og møter 
 
Både medlemmene og sekretæren har deltatt på en rekke seminarer og kurs, og rådet ser dette 
som et viktig ledd i arbeidet med å bli en del av nasjonale og regionale nettverk. Rådet har vært 
representert på følgende steder. 

• Kurset ”Hus og landskap, som også i år ble arrangert i Oslo av Riksantikvaren. Kurset 
gikk over fire dager, 3-4/2 og 7-8/4. 

• Riksantikvarens Verdiskapningskonferanse i Oslo 10-11/2. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett i Oslo 17/2. Tema var kompetanse i det kommunale 
kulturminnevernet. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett i Oslo 31/3. Tema var frivillig medvirkning i det 
lokale kulturminnevernet. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett i Oslo 31/3. Tema var kulturlandskapet. 

• Kurs i den nye plan-og bygningsloven ble arrangert i Oslo av Riksantikvaren 4-5/5. 

• Buskerud fylke og Fortidsminneforeningen i Buskeruds seminar om praktisk 
bygningsvern på Fossesholm 14/5. 

• Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, som ble arrangert på 
Kongsberg 24/5. 

• Seminar i jernverkshistorie på Nes Jernverk 3-4/9. 

• Nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold, som ble arrangert i Drammen 
19/9. 

• NLI’s seminar om oppdragshistorie i Oslo 13/10. 

• Riksantikvarens Utviklingsnett i Oslo 25/10. Tema var behovet for kommunale 
kulturminnevernplaner. 

• NLI’s seminar ”gresekryssende lokalhistorie” i Trondheim 4-5/11. 



 
 
 
H.Informasjon og folkeopplysning:  
 
Rådet presenterer nyheter og legger ut møtereferater og annen informasjon på nettstedet 
www.eiker.org. ”Månedens kulturminne” blir fortsatt presentert her, sammen med en 
arrangementskalender, der arrangementer med tilknytning til kulturminnevern og lokalhistorie på 
Eiker blir presentert. Opplysningsarbeid har dessuten stått i fokus på de ulike arrangementene 
som Kulturminnerådet har stått bak i 2011: 
 
 
Kulturminneforum på Rådhuset 11/5: Rundt 30 mennesker deltok på årets forum. 
Fylkesarkeolog Bernt-Egil Tafjord snakket om arkeologiske funn og la fram en del ideer om 
hvordan en kan formidle historien rundt disse kulturminnene og bruke dette til å profilere Øvre 
Eiker kommune. For øvrig ble seminaret brukt til å informere om Kulturminnerådets arbeid og de 
ulike nærmiljøprosjektene. 
 
Kulturminnevandring fra Kverk til Hokksund 9/8: Også i år ble det gjennomført en 
kulturminnevandring som ledd i ”By-og laksefestivalen 59 grader nord”. Turen startet ved det 
gamle tømmerhengslet ved Kverk, der Nils Petter Holt fortalte om historien, og deretter fulgte vi 
stien som er opparbeidet langs elva ned til Hokksund. 
  
Middelalderdager på Fiskum 29-30/8: Dette ble arrangert av kulturetaten i kommunen, med 
Kulturminnerådet som samarbeidspartner. På olsokkvelden var det gudstjeneste med gregoriansk 
sang, etterfulgt av friluftskonsert på Prestøya. Veronica Akselsen sang romani-sanger og Liv 
Andersen fortalte gamle myter og historie knyttet til romanifolket. Det var gratis servering av 
ertesuppe. Dagen etter var det familiearrangement, med en middelalderleir der det var aktiviteter 
for barna og demonstrasjon av gamle håndverk. Inne i kirken holdt Trond Bollerud foredrag om 
den norrøne bosetningen på Grønland, og Knut Lande fortalte om kirkens historie. 
 
Middelalderprosjekt på Heimtun 7-12/11: I forbindelse med et prosjekt på Buskerud 
Folkehøgskole ble Bent Ek invitert til å holde et foredrag om middelalderen, med utgangspunkt i 
erfaringene fra de tre siste årenes olsokarrangementer. Kulturminnerådet var også invitert til 
avslutningen av seminaret og fikk anledning til å se resultatet i form av teater, musikk, video og 
matkultur. 
 
 
 
I. Orienteringssaker: 
 
Kulturminnerådet har blitt holdt orientert om arbeidet i kulturseksjonen og driften Eiker Arkiv, 
spesielt om mangelen på magasinplass. Det blir også informert om kontakten med Buskerud 
fylkeskommune og rapporter fra feltundersøkelsene, blant annet funnet av en gammel brønn ved 
Tregata i Skotselv, som har blitt bevart synlig takket være midler fra grendeutvalget og PRN-
avdelingen. 
 



 
 
J. Prosjekter 
 
Kulturminnerådet har på ulike måter vært involvert i en rekke prosjekter, som samarbeidspartner, 
rådgivende organ og formidler av økonomiske tilskudd. Av prosjekter det har vært arbeidet  med 
kan nevnes: 
 
Gamle-Hokksund og Dynge: Skilting av tre fredede bygninger i dette området er avklart med 
fylket, og det tas sikte på å få opp skiltene i løpet av 2012. 
 
Kulturminnesti i Skotselv: Grendeutvalget har arbeidet videre med denne saken, og det tas sikte 
på å åpne denne løypa i 2012. 
 
Skarragruvene: Ormåsen skole har gjennomført en ”ryddeaksjon” i området. Dessuten er det 
gjennomført en betydelig dugnadsinnsats i samarbeid med Eiker Historielags kulturminnegruppe 
og Drammens og Oplands Turistforening. Dette har blant annet resultert i nye krakker, merking 
av løype og utbedring av bru over Dørja. 
 
Det historiske Vestfossen: Kulturminnerådet har hatt en dialog med Vestfossen grendeutvalg 
rundt dette, og medlemmer av grendeutvalget deltok på rådets møte i august.  
 
Skilting av Hoen-skatten: Øvre Eiker Lions har tatt initiativ til å sette opp ei kulturminnetavle 
ved funnstedet for Hoen-skatten. Teksten er ferdig utarbeidet, og tavla vil bli avduket våren 2012. 
 
 
 
K. Konklusjoner 
 
I 2011 gikk Kulturminnerådet inn for å prioritere følgende oppgaver: 

1 Utarbeide handlingsplan for kulturminnevern 
En handlingsplan er utarbeidet og vedtatt av kommunestyret. 

2 Utarbeide en plan for barn og unge og kulturminner 
Dette er utsatt til 2012, men nevnes som et viktig mål i handlingsplanen.  

3 Utarbeide en plan for skilting av kulturminner 
Dette er utsatt til 2012, men nevnes som et viktig mål i handlingsplanen.  

4 Starte arbeidet med kommunedelplan for kulturminner 
 Kulturminnerådet har lagt dette fram for administrasjonen, og dette vil bli en politisk 
behandling av dette neste år. 

5 Arbeide for å skaffe Eiker Arkiv tilstrekkelig magasinplass 
Eiker Arkiv arbeider selv for å finne en løsning på dette. Dersom det ikke lykkes, er 
Kulturminnerådet innstilt på å ta opp saken.  

6 Skape økt fokus på Gamle-Hokksund og Fosshaugen 
Skiltingen av verneverdige bygninger fortsetter, men mer kunne ha vært gjort på dette 
området. 

7 Starte bygging av en modell av urgården på Haug 
Kulturminnerådet har bevilget penger til dette og arbeidet er i gang. 



 
Det kan konkluderes med at mange av de viktige målene som er satt foreløpig ikke er blitt nådd. 
På den annen side mener rådet at den vedtatte handlingsplanen for kuilturminnevern er et godt 
utgangspunkt for videre arbeid med disse utfordringene.  
 
 
L. Prioriteringer for 2012-2015 
Kulturminnerådet vil i 2012 arbeide med de sakene som er prioritert i handlingsplanen for 
kulturminnevern: 

• Arbeidet med manuskriptet til bind 4 av Eikers Historie fullføres, slik at bokverket kan 
utgis som planlagt i 2014. Det tas sikte på å gjennomføre prosjektet innenfor den 
kostnadsrammen som er vedtatt av kommunestyret. Videreutvikling av et 
lokalhistoriske leksikon på internett er en del av dette prosjektet. 

• Kulturseksjonen fremmer forslag om å starte arbeidet med en Kommunedelplan for 
kulturminner, slik at dette kommer med i kommunens planstrategi for neste 
fireårsperiode. Kultursjefen utarbeider en prosjektbeskrivelse som klarlegger omfang 
og økonomi. 

• Arbeidet med kulturminneskilting og opprettelse av kulturminneløyper fortsettes i 
samme tempo som i foregående fireårsperiode. I tillegg tas det sikte på å skilte tre 
kulturminner med regional verdi i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. 
Dessuten utarbeider Kultursjefen i samråd med Kulturminnerådet en langsiktig plan 
for opprettelse av slike kulturminneløyper. Kulturminneguiden for Hoenselva fullføres 
og vurderes som mal for liknende prosjekter. 

• Det utarbeides en plan for "barn og unge og kulturminner", der en blant annet 
vurderer muligheten for å få inn et "minnefinnekurs" i Den kulturelle skolesekken. 
Planen utarbeides av Kultursjefen i samråd med styringsgruppa for Den kulturelle 
skolesekken og Kulturminnerådet. 

• Det settes i gang et prosjekt for intervjuing av eldre mennesker i samarbeid med 
Frivilligsentralen/Småjobbsentralen. 

• For arkivmateriale etter lag og foreninger som oppbevares av kommunen, tas det 
sikte på å avklare status med hensyn til eierskap og tilgjengelighet. 

• Det etableres en serverløsning som gjør alt digitalisert materiale i Eiker Arkiv tilgjengelig 
via internett. Arkivkataloger gjøres tilgjengelig i Arkivportalen, og det tas 
sikte på at fotosamlingen presenteres som et ledd i prosjektet "Fotoarv Buskerud". 

• Verneverdige kulturminner i skog og mark registreres i en digitale kartbase som er 
tilgjengelig for kommunens saksbehandlere og på internett. 
 
 

Dessuten vil Kulturminnerådet arbeide videre med følgende prosjekter, selv om det neppe er 
realistisk å gjennomføre dette i løpet av kommende periode: 

• Etablering av Eiker Arkiv i egnede lokaler, med forsvarlig og tilstrekkelig 
magasinplass og med arbeidsplasser og møterom for publikum og frivillige. Det er 
naturlig å se dette i sammenheng med planleggingen av et kulturhus i kommunen. 

• Utrede behovet for steder der en kan presentere gjenstander og formidle historien 
rundt emner som steinalder/jernalder/vikingtid (Hoen-skatten), middelalderhistorie, 
Hassel jernverk, laksefiske og elvetrafikk, industrihistorie og arbeiderkultur.  



• Opprettelse av et kulturminnefond som kan bidra økonomisk til istandsetting av 
verneverdige bygninger og til å øke kompetansen blant lokale håndverkere på dette 
området. 

 
 
Hokksund, 25.januar 2012 


