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Telefonstorm og rygter på stor
nordjysk campingplads: - Vi kan ikke
forsvare at åbne alligevel
Hedebo Strand Camping ved Sæby har ombestemt sig efter en hændelse med en af pladsens
mange fastliggere
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Hedebo Strand Camping i Sæby er en af landets største
fastligger-pladser med 450 fastliggere, og der var lagt op til stor
åbning på fredag forud for påsken.
Lejrchef Erik Christensen har da også fået grønt lys fra
Sundhedsstyrelsen, så pladsen lovligt kan åbne og også holde
fx. toiletfaciliteter åbne. Der må bare ikke laves fælles
arrangementer som samler flere af pladsens beboere. Men
lejrchefen har alligevel fået kolde fødder.
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Som abonnent kan du dele denne
artikel i 48 timer, hvor den vil være
låst op for dine venner.

En kommende campist er blevet syg, og hendes mand har
været forbi og sætte campingvognen op
Erik Christensen, Lejrchef, Hedebo Strand Camping

- Vi er kede af, at vi i vores iver efter at gøre alle glade, har
sendt mange meddelelser ud om åbningsdato og åbning af
faciliteter. Men ikke mindst da vi erfarede, at en kommende
campist er blevet syg og ligger i respirator, fik os endelig til at
træffe den afgørelse, vi har frygtet og udskudt så længe,
fortæller Erik Christensen.
Den corona-syge kvindes mand har været forbi campingpladsen
og sætte campingvogn op, men parret har ikke boet på pladsen.
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- Der går nu rygter om, at vi har corona på pladsen , men det er
ikke tilfældet. Det er ikke anderledes end, at en corona-smittet
har været inde i et supermarked. siger Erik Christensen.
Men hændelsen har alligevel været med til at gøre lejrchefen
usikker på, om han kan garantere gæsterne og personales
sikkerhed, hvis pladsen åbnes denne weekend.
- Vi lukker derfor, så længe statsministeren lukker Danmark
ned. Indtil videre til 13. april, fastslår Erik Christensen, der har
travlt med at svare på opkald fra sine fast kunder.

Lejrchef Erik Christensen. Arkivfoto Mette Nielsen

Fastliggere og forsæson-liggere må stadig komme og sætte
vognen op, så de er klar til at gå i gang med sæsonen, når det
bliver muligt. Vand og udslagskummer vil også forsat være
åbne.
Til gengæld vil Hedebo Strand Camping holde længere åbent i
sensommeren.
- Der er da nogle - primært forsæson-liggere, der lige nu
opsiger deres plads og det forstår vi godt. Vi håber dog på
forståelse og forsat støtte fra vores faste gæster, siger Erik
Christensen.

0 Kommentarer
Din kommentar her…

Tilføj kommentar
SKJUL KOMMENTARER

TEMA

COVID‑19

ABONNEMENT

Nordjysk burgermekka
skruer ned for blusset
COVID‑19

Sommerhusudlejere kimet ned af forvirrede
https://nordjyske.dk/nyheder/frederikshavn/telefonstorm-og-rygter-paa-stor-nordjysk-campingplads-vi-kan-ikke-forsvare-at-aabne-alligevel/159d62c8-fd8a-4987-aefb-81bca2969bac

2/4

