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Møte i Øvre Eiker kulturminneråd
21/1-2009
Tidspunkt:

Onsdag 21.januar kl.19.00-21.00

Sted:

Vestfossen Bibliotek

Innkalte
deltakere:

Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Marit Wergeland Skarra, Brit Grønli,
Helge Grøstad, Eldar Steen og Bent Ek

Forfall:

Ellen Pauline Steen

Møteleder:

Arild Mikkelsen

Referent:

Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat fra forrige møte
Det ble bemerket en skrivefeil i referatet fra forrige møte. Forfatteren det er aktuelt å invitere heter Britt Karin Larsen, ikke
Anne Karin. Dette rettes opp før referatet arkiveres. For øvrig ble referat og dagsorden godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker
a. Oppfølging av saker fra forrige møte. Et notat om dette var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til
etterretning. Det ble bemerket at Skriverparken og Sorenskrivergården angående arrangementet 22/8. Det ble
etterlyst en avklaring når det samarbeid med Nedre Eiker. Det ble bestemt å invitere Terje Larsen og Kjell Klokkerud til
møtet i april.
b. Rundskriv til lag og foreninger i forbindelse med Kulturminneåret 2009. Et utkast var sendt ut sammen med
innkallingen. Rådet hadde ingen bemerkninger til innholdet. Et tilsvarende brev bør sendes til alle skoler v/rektor, med
kopi på mail til alle lærere.
c. Eiker Arkivs årsrapport 2008. Det ble stilt spørsmål ved de utilfredsstillende forholdene når det gjelder
arkivmagasiner. EA-Rapporten. Bent orienterte om at det arbeidet med å få til en løsning i samarbeid med biblioteket
og kommunearkivet. Han orienterte også om at bygdebokkomiteen skal ha et møte i nærmeste framtid.
d. Varsel om oppstart av bebyggelsesplan ved Eker Cement. Brevet var dater 9/1 med svarfrist 15/1 og kunne
derfor ikke behandles av Kulturminnerådet. Innholdet ble tatt til etterretning.
e. Rapport fra Riksatkivarens Utviklingsnett 10/12-08: Klimautfordringene. En kort rapport var sendt ut sammen
med innkallingen. Denne legges også ut på Kulturminnerådets nettsider. Det ble kommentert at klimaendringer og
klimatilpasning gjennom tidene, gjerne i internasjonalt perspektiv, kan være tema for et framtidig seminar.
f. Invitasjon til Øvre Eiker Rådhus 21/1: Orientering om arkeologiske funn v/Fylkesarkeologen. Nils Petter og Bent
hadde vært til stede og informerte Rådet om de arkeologiske funnene som det ble orientert om av arkeolog Bernt-Egil
Tafjord. De hadde også presentert en visjon om kulturminnepark og dokumentasjonssenter for Eikers tidlige historie.
Dette er en sak som Kulturminnerådet ønsker å drøfte nærmere og som vil bli tatt opp igjen i forbindelse med et
seinere møte. Bent lager en skriftlig oppsummering av status for planer og ideer. Arild kontakter ordføreren på
Ringerike, eller eventuelt Borg i Lofoten med tanke på erfaring fra liknende prosjekter der. Det er aktuelt med et
samarbeid med Historielaget om dette. Vi tar sikte på å invitere fylkesarkeologen til møtet i mars for å drøfte saken
nærmere. Deretter er det aktuelt å ta kontakt med styret i Eiker og Lågendalen Museum for eventuelt å gå videre med
planene.
g. Invitasjon til Sanden hotell 30/1: Frokostmøte om markedsføring av kultur og reiseliv. Arild, Ellen og Bent
deltar på dette.
h. Invitasjon til RfD-seminar 5/2: Trender i reiselivet. Det er antagelig aktuelt for Ellen å delta på dette.
i. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett 11/2 i Stavanger: Godt fungerende kulturmiljøer. De som
ønsker å delta gir tilbakemelding til Bent innen 6/2.
j. Invitasjon til Düvelgården 16/2: Kulturtorg i Skotselv. Helge stiller på dette. Kultursjefen kommer også til å
delta. Det ble stilt spørsmål rundt Kulturtorgenes framtid, og Bent orienterte om at dette er tema på neste
personalmøte i Kulturseksjonen.

3. Årsplan 2009 (sak 2009/01)
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På grunn av kollisjon med andre gjøremål ble det bestemt at møtet som var berammet 18/2 utsettes til 4/3.

4. 4. Reguleringsplan for Oso (sak 2009/02)
Fra Planavdelingen v/Anders Stenshorne har vi fått oversendt reguleringsplan for Oso gbnr. 105/4, Loesmoen Industriområde
til offentlig ettersyn. Papirene var sendt ut sammen med innkallingen. Følgende vedtak ble fattet:
De foreslåtte endringene berører ikke verneverdige kulturminner og er heller ikke til hinder for den
kulturminneløypa som Loesmoen Vels elveparkgruppe planlegger i samarbeid med Kulturminnerådet. Rådet har
derfor ingen innvendinger mot reguleringsplanen.
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