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Nyt navneforslag trækkes
Navngivningen af det hidtidige Mælketorvet er blevet en rodet affære
Politikerne i udval-

get for teknik og miljø 
får nu en tredie chance 
for at ombestemme sig i 
spørgsmålet om, hvil-
ket navn Mælketorvet i 
Horsens fremover skal 
lyde.
Sagen om navngivningen af 

det gamle torv er kort sagt ble-
vet en rodet affære, der nu 
igen tages af byrådets dagsor-
den for på et senere tidspunkt 
at vende tilbage.
Det er byrådsmedlem Lone 

Bach (SF), der på byrådsmø-
det i aften vil henstille til, at

sagen udsættes, og det sker ef-
ter det, som Lone Bach kalder 
et »brist i kommunikationew< 
mellem embedsmændene og 
politikerne.

Var ellers enige
Et flertal i udvalget for tek-
nik og miljø har siden februar 
ønsket af døbe Mælketorvet 
om til Holmboes Plads - efter 
den gamle Holmboe-slægt, 
der har boet i byen i flere ge-
nerationer og opfostret flere 
kendte personligheder bl.a. 
komponist og professor Vagn 
Holmboe, der i dag bor på 
Sjælland.

Og så sent som den 20. april 
indstillede udvalget til kolle-
gerne i byrådet at godkende 
dette navneskift.
Men sagen blev på opfor-

dring fra Lone Bach udsat og 
sendt tilbage til fornyet drøf-
telse i udvalget.

Et internt notat
Årsagen var ifølge Lone 
Bach, at der i sagens mappe lå 
et internt notat, som fortalte, 
at en repræsentant for 
familien Holmboe havde 
meddelt, at familien slet ikke 
var interesseret i at lægge 
navn til pladsen, og der 
forøvrigt i forvejen

var en uofficiel Holmboes 
Plads i Horsens.
Der er angiveligt tale om en 

gård bagved hjørnebygningen 
på Nørregade, hvor familien 
Holmboe i mange år drev for-
retning.
- Disse oplysninger havde vi 

ikke fået, derfor mente jeg, at 
sagen skulle snakkes igennem 
endnu engang, siger Lone 
Bach.

Et helt andet navn
Hun var fungerende for-
mand, da udvalget for teknik 
og miljø den 4. maj igen be-
handlede navne-sagen, og

hvor et flertal besluttede, at 
nu skulle Mælketorvet ikke 
døbes om til Holmboes Plads 
men til Teatertorvet.
Det havde tidligere været 

på tale, men var blevet afvist 
af et flertal i udvalget.
Alligvel sluttede mødet den 

4. maj med, at udvalget ind-
stillede til byrådet, at man 
fremover kalder pladsen for 
Teatertorvet.
Den beslutning skulle byrå-

det have taget stilling til på 
mødet i dag, men i mellemti-
den er der dukket nye oplys-
ninger op i sagen, og de går 
bl.a. på, at Holmboe-familien 
overhovedet ikke har noget

imod at lægge navn til torvet. 
Desuden er der tvivl om 
Holmboe-familien i det hele 
taget er blevet kontaktet.

For tredie gang
- Der er sket et brist i kom-

munikationen, derfor vil jeg 
på byrådsmødet i dag foreslå, 
at sagen igen sendes tilbage til 
udvalget, siger Lone Bach.
Dermed skal navngivnin-

gen af Mælketorvet igennem 
endnu en runde på de politi-
ske dagsordener, inden den 
for tredie og formentlig sidste 
gang havner i byrådet til den 
endelige afgørelse. (birte)
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