Referat fra møte 28/10-2009

Page 1 of 2

Møte i Øvre Eiker kulturminneråd
28/10-2009
Tidspunkt:

Vestfossen 28.oktober kl.19.00-21.00

Sted:

Hokksund Bibliotek

Deltakere:

Arild Mikkelsen, Nils Petter Hobbelstad, Brit Grønli, Marit W. Skarra, Helge
Grøstad og Eldar Steen

Forfall:

Ellen Pauline Steen

Møteleder:

Arild Mikkelsen

Referent:

Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referat fra møtet 23/9 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker
a. Det var sendt ut en skriftlig orientering om oppfølgingen av diverse saker
b. Rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett 7/10 var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
Skriftlig materiale fra foredragene bestilles og sendes til medlemmene av Rådet.
c. Rapport fra befaring med PRN-avdelingen 22/10 var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
d. Invitasjon til Riksantikvarens Kommunekonferanse var sendt ut sammen med innkallingen. Bent har meldt seg på.
e. Invitasjon til Riksantikvarens kurs ”Hus og landskap” var sendt ut sammen med innkallingen. Nils Petter, Marit og Bent
melder seg på til dette.
f. Norsk Kulturminnefonds avslag på søknader fra Øvre Eiker var vedlagt til orientering. Det var enighet om at
Kulturminnerådet bør engasjere seg for å støtte dem som søker støtte til restaurering av viktige kulturminner. Eldar og
Bent tar kontakt med de aktuelle søkerne, og saken tas opp igjen på neste møte i Kulturminnerådet.
g. Orientering om situasjonen ved Nøstetangen Museum var sendt ut sammen med innkalling, sammen med kopi av den
siste idéskissen som er lagt fram. Nils Petter orienterte om bakgrunnen for saken. Kulturminnerådet tar Nøstetangen
Museums planer til etterretning og støtter tanken om at kommunens glassamling blir offentlig tilgjengelig.
Kulturminnerådet mener det er viktig å sette fokus på forhistorie og elvekultur, uavhengig av Nøstetangens planer, og
det var enighet om å skrive et brev til kommunen og mulighetene for å utrede dette videre. Nils Petter og Bent følger
opp saken og legger fram et forslag til neste møte.
h. Brit orienterte om at kommunen har hogd ned hekken i Skriverparken. Det var enighet om at denne hekken var et
viktig element i parken, og at den må ses på som et kulturminne, i sammenheng med Sorenskrivergården og
parkanlegget. Bent undersøker hvem som har tatt avgjørelsen om å fjerne hekken og bakgrunnen for dette.

3. Samarbeid med Fiskum grendeutvalg om stedsnavnsmøte (sak 2009/28)
Fiskum grendeutvalg har henvendt seg til oss og spør om et samarbeid når det gjelder å arrangere møte om stedsnavn på
Fiskum. Kulturminnerådet er positive til å stå som medarrangør, men overlater til Grendeutvalget å bestemme dato og
program for møtet.

4. Prosjektet ”Øvre Eikers helter” (sak 2009/29)
Kulturseksjonen har oversendt prosjektet ”Øvre Eikers helter” til uttalelse. Etter å ha drøftet saken nærmere, ble det
konkludert med at dette er et prosjekt som Kulturminnerådet ikke ønsker å involvere seg i. Bent informerer kultursjefen om
dette.

5. Reguleringsplan Støperigata – Hokksund (sak 2009/30)
Arkitektgruppen Drammen AS har oversendt varsel om oppstart av reguleringsarbeid. Ingen av medlemmene i Rådet er kjent
i dette området, og saken ble derfor utsatt til neste møte, slik at medlemmene har anledning til å ta en individuell befaring.
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