
Øvre Eiker 
Kulturminneråd

Presentasjon av Rådet 

Håndbok 

Referat fra møtene 

Rapporter

Nyheter

Prosjekter

Seminarer og kurs 

Retningslinjer

Kulturminnevernplanen

Møte i Øvre Eiker kulturminneråd 
16/12-2010

Tidspunkt: Vestfossen 16.desember kl.19.00-21.00
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Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat

Referat fra møtet 25/11 ble godkjent uten merknader.

2. Orienteringssaker

a. En orientering om oppfølging av saker var sendt ut og ble tatt til etterretning uten spørsmål.

b. En rapport fra Riksantikvarens Utviklingsnett 2/12 var sendt ut sammen med innkallingen.

c. En uformell rapport fra Eiker Arkiv var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.

d.
Budsjettmål for kulturseksjonen 2010 var sendt ut sammen med innkallingen. Rådet synes det er positivt at det skal 
satses på et middelalderarrangement i Fiskum, men etterlyser fortsatt et eget budsjett som disponeres av 
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Kulturminnerådet. Bent bes om å ta opp dette med Kultursjefen. Rådet støtter tanken om å utvikle et nytt 
bibliotekstilbud i Vestfossen som inkluderer andre kulturaktiviteter.

3. Markering av 125-årsjubileet for kommunedelingen

Kulturseksjonen har foreslått at kommunens hovedmarkering av kommunedelingen i 1885 legges til Kulturminnerådets seminar 
høsten 2010, og at det trekkes inn andre kulturelle innslag, som musikk litteratur og drama. Kulturskolen, Bibilioteket og 
Hokksund Byteater er aktuelle samarbeidspartnere. Det er ikke satt av penger til dette arrangementet. Seminaret legges til en 
lørdag i slutten av oktober eller begynnelsen av november – dette avhenger i stor grad av tidspunktet for Kirkemusikkfestivalen.

Kulturminnerådet er positive til å arbeide videre med dette. Fossesholm stiller gratis lokaler til disposisjon. Bent kontakter 
Kulturskolen, Biblioteket og Hokksund Byteater, som inviteres til et møte, der programmet for seminaret drøftes nærmere.

4. Skilting ved Bergsgruvene

Planavdelingen ønsker skilting ved Bergsgruvene, der det både informeres om kulturminner og om helseskadelige metaller i 
området. Planavdelingen dekker kostnadene ved dette inntil kr.25.000,- og har bedt Kulturminnerådet om å komme med et 
forslag til plassering av skiltene. Det var enighet om at det bør settes opp skilt på tre forskjellige steder og at det merkes ei 
kulturminneløype mellom disse. Bent utarbeider et forslag til tekst, som godkjennes av Rådet og av Planavdelingen. 

5. Veinavn på Loesmoen 

Planavdelingen v/Torunn Fredriksen har bedt Kulturminnerådet om forslag i forbindelse med nytt veinavn på Loesmoen ved Eker 
Cement. Rådet hadde ingen forslag til navn med tilknytning til historien i området.

6. Kvikkbakken

Planavdelingen v/ Torunn Fredriksen har oversendt et forslag fra en del beboere om at deler av veien Brennatoppen forandrer 
navn til Kvikkbakken, som er det gamle navnet på bakken. Kulturminnerådet synes det er positivt at eldre navn bevares ved  at 
de tas i bruk som veinavn og støtter forslaget om en navneforandring.

7. Møteplan 2010

Møteplan for 2010 ble vedtatt. Den sendes ut sammen med referatet og legges  dessuten på Kulturrminnerådets internettsider.

8. Behovet for en utredning av kulturhistorisk profilering av Gamle-Hokksund

Kulturminnerådet har mottatt svar på brevet som ble sendt til rådmannen og kultursjefen om denne saken. Det vil bli innkalt til 
et møte over nyttår der det legges opp til en bred diskusjon om utviklingen i Gamle-Hokksund og Dynge. Vi melder tilbake at det 
er stor interesse for et slikt møte, samt at det er ønskelig at Eiker og Lågendalen Museum blir invitert til møtet.
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