
Nej til Holgers Plads
Horsens Handel & Industri 
ønsker sagen om 
Rådhustorvet genoptaget

Af Erik Glyngfeldt 

HORSENS - Protesterne mod Råd-
hustorvets navneændring til Holger 
Sørensens Plads tager til. Der er 
startet en underskriftindsamling, og 
Horsens Handel & Industri (HHI) fo-
reslår byrådet at tage sagen op igen.

Opfordringen fra HHI kommer i et brev 
fra city-chef, Erling Walther Madsen til 
borgmester Vagn Ry Nielsen (S).

City-chefen skriver, at der på HHI's 
medlemsmøde forleden blev givet højlydt 
udtryk for stor undren over den gennem-
førte navneændring.

»Vi er naturligvis ikke modstandere af,

at pladser, veje m.v. opkaldes efter byens 
kendte personer, men en navneændring 
af denne karakter har så store konsekven-
ser - praktisk og økonomisk - for de berør-
te parter og byens borgere og gæster gene-
relt, ar der burde have været ført for-
handlinger med parterne inden gennem-
førelsen,« skriver Erling Walther Madsen 
på HHI's bestyrelse vegne i brevet.

Han tilføjer, at HHI støtter protesterne 
mod ændringen og foreslår, at byrådet 
finder en mere hensigtsmæssig løsning.

Underskrifter
Samtidigt samler man hos de erhvervs-

drivende på Rådhustorvet fra på mandag 
og 14 dage frem underskrifter mod navne-
ændringen. Det er initiativagerne til pro-
testerne, tandlæge Ole Ralfkiær og læge 
Finn Petersen, der har sendt lister til ind-
samlingen til de øvrige erhvervsdrivende. 
Man kan både skrive under, hvis man er 
for og imod det nye navn.

»Vi håber, at listerne kan fremme vor 
sag, så Rådhustorvet igen kan hedde, 
hvad vi synes er rigtigt og naturligt. Det 
vil være en stor hjælp, hvis så mange af 
jeres patienter, kunder, klienter, forret-
ningsforbindelser mv. vil underskrive 
skemaet«, skriver de i et følgebrev.

- Vi mener, at der kommer så mange 
forskellige mennesker på torvet, hos læ-
gen, tandlægen, forsikrings-selskabet, 
banken osv, at det er et repræsentativt 
udsnit af borgerne i Horsens. Og vi kan 
høre på patienterne på vores egne klinik-
ker, at ingen forstår hvorfor, torvet skulle 
have nyt navn, siger Ole Ralfskiær.

De to har tidligere sendt breve ud til alle 
med adresse på Rådhustorvet for at tjek-
ke holdningen til ændringen.

- Vi har fået 13 svar ud af 15 mulige fra 
erhvervsdrivende, og 19 ud af 23 private. 
Alle bakker op navnet Rådhustorvet, for-
tæller Ole Ralfskiær.
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