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Åpnet ny campingplass
Nå kan campingturister ﬁnne plass på en helt ny
campingplass på Grande i Ørland kommune.
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Ørland-ordfører Tom Myrvold (H) fikk æren av å plugge inn strømmen og erklære den nye campingplassen åpnet. Lars Arne Raanes
(t.h.) meddeler at de har hatt sine første overnattingsgjester allerede. FOTO: SKJALG LEDAG / ØRLAND KOMMUNE
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- Vi la planer om en campingplass for mange år siden. De planene la vi på vent etter
basevedtaket for den nye kampﬂybasen kom. Så, etter avklaringer for hvordan vi bor videre,
har vi tatt planene ut av skuﬀen igjen. Nå er de blitt en realitet, sier Lars Arne Raanes.
Sist helg markerte han og ﬂere andre åpningen av Ørland camping på Grande.
De første campingturistene har allerede vært innom.

Selvbetjent
Raanes og ektefellen betjener den nye campingplassen til fastsatte tider, men ellers står
plassen klart for selvbetjening.
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- Konseptet er en campingplass som er betjent i perioder, men der alt er lagt til rette for
selvbetjening ellers. Vi har selv bobil og har vært på ﬂere sånne plasser selv. Det er noe man
må legge til rette for. Det er det viktigste, sier Raanes.
- Oppslag med god informasjon og en planlagt måte så alt fungerer enkelt og greit.

Campere på plass under åpingen av den nye campingplassen.
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Snu ﬂystøy til noe positivt
Den nye campingplassen på Grande ligger med utsikt mot sjøen.
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- Omgivelsene er naturskjønne, med Grandefjæra like i nærheten. Flyinteresserte har også
god utsikt til F-35-kampﬂyene når de har sin innﬂyvning til Ørland ﬂystasjon, sier Raanes.
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- I og med at plassen ligger nærme ﬂystasjonen så er det et mål å snu noe som kan ha et
negativt fortegn ut med tanke på ﬂystøy, over til noe positivt.
- Vi prøver å utnytte potensialet i eiendommen vi har. Dette er en prima lokalitet rundt
hundre meter unna med Midt-Norges kanskje beste område for kiting som det er mulig å
utnytte, sier han.

Første besøkende
Campingplassen på Grande ligger omtrent ﬁre kilometer fra hurtigbåtanløpet i Brekstad
sentrum.
- Både jeg og kona kjenner jo hva man vil ha fra en campingplass siden i har bobil selv. Vi tror
det er et tilbud mange vil sette pris på. Vi har hatt de første overnattingsgjestene etter
åpningen allerede, og tilbakemeldingene var gode, sier Lars Arne Raanes.
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