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Kendt racerkører havde netop købt
nedbrændt million-villa

(Foto: Kathrine Andersen)

Sidst opdateret Tirsdag d. 16. november 2010, 10:00

STOUBY - Det var en rystet Erik W. Pedersen, der i
weekenden modtog nyheden om, at hans hus på
Fakkegravvej i Stouby var brændt.

Læs: Kæmpe-villa til 7,1 mill. kr. gik op i flammer

Den kendte racerkører, foredragsholder og teambuilder
have netop købt huset og var for nylig flyttet ind
sammen med sin familie.

Erik W. Pedersen var taget på ferie med sin familie og
havde ikke været i huset et stykke tid.

Branden blev opdaget af naboer kl. 4.40 natten til
fredag, men da brandvæsnet nåede frem, var hele det
715 kvm store hus overtændt, og stod ikke til at redde.

- Vi ved ikke, hvad der er sket. Lige nu er vi bare dybt
ulykkelige og chokerede, siger Erik W. Pedersen i
dagens udgave af Horsens Folkeblad.
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