
 

Øvre Eiker Kulturminneråd 

Møtereferat 

 
 
 
Tidspunkt: tirsdag 13. juni 2017, kl.19.00-21.00 
Sted: Eiker Arkiv (Øvre Eiker Rådhus)  
Møtedeltakere: Nils Petter Hobbelstad, Åse Klundelien og Åmund Tonna 
Forfall: Ellen Pauline Steen, Elin Evenrud, Stein Andersen, Terje Larsen og Morten 
Halvorsen 
Møteleder: Nils Petter Hobbelstad 
Referent: Bent Ek 
 
 
Dagsorden:  
 
1. Godkjenning av dagsorden 
Dagsorden ble godkjent. Selv om bare tre medlemmer var til stede, ble det bestemt å gjennomføre 
møtet og be dem som ikke var til stede om å gi sin tilslutning til det som blir bestemt – eventuelt 
innkalles det til nytt møte, dersom noen av medlemmene ønsker dette.  
 
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 
Referat fra møtet 14/3-2017 ble godkjent uten merknader. 
 
3. Fordeling av midler 2017 
På årsbudsjettet er det satt av kr. 20.000 til utdeling til ulike prosjekter. Innen fristen 15. mai var det 
kommet inn følgende søknader: 

a. Fra Eiker spellemannslag om støtte til forprosjekt til bok om tradisjonsmusikk på Eiker 
b. Fra Ormåsen grendeutvalg om profilering av Ormåsen 

 
I forbindelse med søknaden fra Ormåsen grendeutvalg var det en prinsipiell diskusjon rundt å bevilge 
midler til andre typer skilt – argumentert med at det kan være viktig med denne type skilt for å finne 
fram til områder med kulturminnetavler.  
 
Det ble enstemmig vedtatt å bevilge kr. 10.000,- til Eiker Spellemannslag og kr. 10.000 til Ormåsen 
grendeutvalg. Grendeutvalget gjøres oppmerksom på den skiltingen som er gjennomført ved 
Skarragruvene og Kobbergruvene. Jungerborgene og Jungercellene er aktuelle områder for slik 
skilting i årene som kommer, og Kulturminnerådet er åpne for samarbeid med grendeutvalget rundt 
dette. 
 
 



 
4. Orienteringssaker 

a. Referat fra Kulturminnerådets årsmøte 4. april ble tatt til etterretning, men det ble kommentert at 
det er bekymringsfullt at så få møtte fram. 

b. Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer er meldt opp til politisk behandling. 

Høringsprosessen er lagt opp slik at planen vil kunne ferdigbehandles i september. 
c. Det var en kort evaluering av møtet 26. april med fagkomité 3. Det ble etterlyst referat fra 

dette møtet.  
d. Uttalelsen fra Buskerud fylkeskommune angående restaureringen av hovedbygningen på Berg 

ble tatt til etterretning, men det ble kommentert at det har tatt lang tid før svaret fra 
fylkeskommunens ble sendt til John Arne Berg.  

e. Vedtak om nye veinavn i Prestegårdsskogen ble tatt til etterretning, men det ble etterlyst svar 
på henvendelsen til kultursjefen om å vurdere mulighetene for å begynne å bruke personnavn 
i forbindelse med veinavn. Det ble foreslått å gi en vei på Fiskum navnet «Søstrene Møllers 
vei». 

f. Vedtak om nye veinavn i Harakollen ble tatt til etterretning. 
g. Vedtak om nytt veinavn på Skotsmoen ble tatt til etterretning. 
h. Vedtak om nytt veinavn på Loesmoen ble tatt til etterretning. 

 
Det er ønskelig at kartene sendes ut på nytt sammen med navnevedtakene.  


