
Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 
23/9-2009

Tidspunkt: Vestfossen 23.september kl.19.00-21.00

Sted: Hokksund Bibliotek 

Deltakere: 
Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Marit Wergeland Skarra og 
Bent Ek

Forfall: Helge Grøstad, Eldar Steen og Ellen Pauline Steen

Møteleder: Arild Mikkelsen

Referent: Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referat fra møtet 26/8 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. Det var sendt ut en skriftlig orientering om oppfølgingen av diverse saker. Nyheten om at det snart vil bli ansatt en 
bygdebokforfatter ble godt motatt.

b. Eiker Arkivs rapport for perioden mai-august var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning .
c. En rapport fra NLIs seminar om lokalhistoriewiki 4-5.september var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet synes at 

dette er et svært interessant prosjekt. Dersom det blir vanskelig å få med deltakere, bør vi gå ut i lokalpressen med 
dette.

d. En rapport fra Miljøverndepartementets seminar om kulturminner og friluftsliv 15-16.september var sendt ut sammen 
med innkallingen og ble tatt til etterretning. Det ble foreslått at vi forsøker å få inn noe om dette emnet i DOTs 
medlemsblad.

e. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett var sendt ut sammen med innkallingen. Bent og Brit deltar på dette.
f. Informasjon fra ”Foreningen for bevaring av Sønju skole” var sendt ut sammen med innkallingen. Det var enighet om å 

be om mer informasjon om dette prosjektet og eventuelt legge ett av Kulturminnerådets møter til skolen.
g. Orientering om politisk B-sak angående opplevelsessenter i Sorenskrivergården var sendt ut sammen med 

innkallingen. Kulturminnerådet tok dette til etterretning. Dersom det er ønskelig, kan Kulturminnerådet vedta en 
uttalelse som støtter prosjektet. Dette tas opp på møtet 28.oktober.

h. Det ble gjennomført en befaring av Eiker Arkivs nye lokaler i Rådhuskjelleren

3. Budsjett for tjeneste 3651 (sak 2009/25)
I budsjettet for 2009 er det avsatt kr.30.000,- til kulturminnevern som disponeres av Kulturminnerådet. Det var enighet om å 
disponere dette på følgende måte:
Drift av Eiker Arkiv – kr.15.000,-
Støtte til Hakavikprosjektet v/Arne Olsson – kr.2.500,-
Merking av kultursti ved Skarragruvene – kr.3.000,-
Skjøtsel av kulturminner – kr.3.000,-
Digitalisering av smalfilm – kr.2.500,-
Kulturminneforum/seminar – kr.4.000,-
For å komme i balanse med budsjettet, ble det bestemt å droppe det planlagte kulturminneseminaret 11.november.

4. Befaring med PRN-avdelingen 20/10 (sak 2009/26)
PRN-avdelingen skal på kulturminnebefaring tirsdag 20/10 kl.09-15 og har invitert med Kulturminnerådet. Det tas først og 
fremst sikte på å besøke kulturminner på Fiskum, med hovedvekt på funnstedene i Prestegårdshagan og området Rudsåsen-
Dunserudhagan. Brit, Nils, Marit og Bent blir med, og det sendes ut en invitasjon  til de tre som ikke var til stede på møtet. 
Bent lager program for daggen i samarbeid med PRN.

5. Henvendelse angående gammel drosjebu fra Hokksund (sak 2009/27)
Eieren av den gamle drosjebua i Hokksund har henvendt seg til kommunen v/innbyggerkontakt Terje Kristiansen og spurt om 
det er interesse for å bevare denne. Bua står nå på en privateiendom på Loesmoen. Saken er sendt over til Kulturminnerådet. 
Rådet mente at Motorhistorisk senter på Burud kan være et aktuelt sted. Eventuelt kan det undersøkes om andre er 
interessert i å overta bygningen. Bent følger opp saken. 
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