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Ny legeplads indviet på Hedebo

50 års jubilæum fejres blandt andet med indvielse af ny legeplads.

Hedebo Strand Camping er en børnevenlig campingplads. Og netop børnene �k en ekstra facilitet at boltre sig på, da

campingpladsen lørdag 14. april klokken 09 åbnede for en helt ny og spændende legeplads.

Ejeren af campingpladsen Eric Christensen oplyser, at de næsten hvert år ved sæsonstart kan præsentere et nyt

initiativ, som kommer deres mange gæster til gode, og i år har de så investeret i legepladsen.

Erics far Bendt Christensen købte i 1968 pladsen som dengang havde 150 pladser. Han tilkøbte siden �ere arealer

langs stranden og den moderne campingplads kan i dag tilbyde turister og fastliggere 600 pladser at vælge imellem.

Bendt oplyser, at da han startede var der seks campingpladser i Sæby, hvor der i dag kun er tre tilbage.

Bendt Christensen købte i 1968 Hedebo Strand Camping. Her 50 år senere er Bendt blevet 85 år, men færdes stadig dagligt

på pladsen, når han ikke lige er et smut i USA for at besøge familie og venner ”over there”.
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