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Årsag til brand stadig ukendt
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STOUBY - Det er stadig usikkert, hvad der startede den
voldsomme brand, der natten til fredag fik en
millionvilla på Fakkegravvej ved Stouby til at gå op i
flammer.
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Læs: Kæmpe villa til 7,1 mill. gik op i flammer

Forlystelser

De tilbageværende ruiner af ejendommen er så usikre,
at politiet stadig ikke har været inde og undersøge
brandstedet.

Lejligheder

- Ejeren har fortalt, at han havde sat en gasovn i
kælderen for at fjerne noget fugt. Vi kan ikke udelukke,
at den kan være årsag til branden, fortæller
vicepolitikommissær Allan Munkholm fra Sydøstjyllands
Politi.
For at politiet kan komme ind i brandtomten, skal de
resterende dele enten rives ned eller afstives.
- Så vi skal først finde ud af, om det er sandsynligt, at
ovnen er skyld i branden, siger Allan Munkholm.
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