Referat fra møte 25/8-2010

Page 1 of 2

Øvre Eiker
Kulturminneråd

Presentasjon av Rådet
Håndbok
Referat fra møtene
Rapporter
Nyheter
Prosjekter
Seminarer og kurs
Retningslinjer
Kulturminnevernplanen

Møte i Øvre Eiker kulturminneråd
25/8-2010
Tidspunkt:

25.august, kl.19.00-21.00

Sted:

Eiker Arkiv (Hokksund bibliotek)

Deltakere:

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

Forfall:

Møteleder:

Arild Mikkelsen

Referent:

Bent Ek

Referat:

1. Godkjenning av dagsorden og referat
Referatet fra møtet 2/6 ble godkjent uten merknader.
2. Orienteringssaker
a. En orientering om oppfølging av saker fra forrige møte var sendt ut sammen med innkallingen og ble tatt til etterretning.
Det ble stilt spørsmål om ikke aktivitetene i forbindelse med middelalderuka på Fiskum bør samles på en dag, og om ikke
olsok er et bedre tidspunkt for et slikt arrangement enn midten av august. Det var stor interesse for å delta på en
eventuell ekskursjon til Vågå sammen med kulturetaten.
b. I et brev orienterer kulturvernavdelingen i Buskerud Fylke om at den planlagte kulturminneskiltingen blir forsinket fordi
stillingen som prosjektleder inntil videre er ubesatt. Kulturminnerådet tar dette til etterretning.
c. Orientering om kurstilbudet ved Buskerud bygningsvernsenter tas til etterretning. Informasjonen legges ut på nettsidene,
og Kulturminnerådet vil også i andre sammenhenger bidra til å spr3e informasjon om dette tilbudet.
d. Invitasjon til Riksantikvarens Utviklingsnett i Trondheim 28/9, med tema ”Kulturminner og barn og unge”. Eventuell
deltakelse tas opp igjen på neste møte.
e. Invitasjon til nettverksmøte for privatarkiver i Buskerud og Vestfold 29/9. Eventuell deltakelse tas opp igjen på neste
møte.
3. Kulturminnesti ved Hassel jernverk
Et forslag til tekst på seks kulturminnetavler var sendt ut sammen med innkallingen og ble godkjent uten endringer.
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4. Bygdebokarbeidet
Referat fra forrige møte i bokkomiteen var sendt ut sammen med innkallingen. Første innlevering av manuskript til bygdeboka er
satt til 20.september, og medlemmene av Kulturminnerådet er invitert til å lese og kommentere manuskriptet.
5. Representant til referansegruppe for Ormåsen-utbygging
Kulturminnerådet er invitert til å sitte i referansegruppa for regulering av samleveg og aktivitetsområde i Ormåsen. Arild
Mikkelsen ble utpekt til denne oppgaven.
6. Varsel om oppstart av planarbeid for samleveg og aktivitetsområde i Ormåsen
Saken var oversendt fra PRN-avdelingen v/Gun Kjenseth med frist til 1.september for å komme med innspill. Rådet vedtok
følgende uttalelse: ”Kulturminnerådet kjenner ikke til at det er verneverdige kulturminner innenfor planområdet. Vi
ser imidlertid at en slik plan kan påvirke tilgjengeligheten til interessante kulturminner i utmarka, og da spesielt i
området ved Bergsgruvene (Eker Kobberværk). Vi håper derfor at det blir tatt hensyn til dette i arbeide med
reguleringsplanen.”
7. Varsel om oppstart av planarbeid for Sagveien, Vestfossen
Saken er oversendt fra PRN-avdelingen v/Arne Tronrud med frist til 10.september for å komme med innspill. . Rådet vedtok
følgende uttalelse: ”Kulturminnerådet gjør oppmerksom på at Eker Dampsag & Høvleri, som har vært en viktig
industribedrift, lå i det området som omfattes av planen. Vi er usikre på hvor mange fysiske spor som er bevart
etter dette, men vi tror uansett ikke at det dreier seg om kulturminner som er så interessante at det vil ha noen
betydning for planarbeidet. Vi foreslår imidlertid at det settes opp ei kulturminnetavle langs Sagveien som forteller
historien om denne bedriften, som også er opphav til veinavnet.”
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