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08:34 Betty Nansens Alle Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

09:51 Kalvebod Brygge Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

12:07 Peder Lykkes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

12.24 Krogstens Alle  Eftersyn  Eftersyn af tagpap glemt på brændeovn. Fjernet tagpap og udluftet stue. Tilkaldt ambulance til beboer. 

12:35 C.F. Møllers Allé Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

13:51 Nordre Toldbod  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

14:13 Løvstræde  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

14:22 Vesterbrogade  Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk var blevet påkørt. 

16.01 Sollentuna alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:08 Frederikssundsvej Brand Andet  Eftersyn efter røgudvikling fra vaskemaskine. Udluftning foretaget og strømforsyning afbrudt. 

17:03 C.F. Richs Vej  Eftersyn  Eftersyn for svag røglugt i lejlighed, kælder og på trappe, iab. 

19:58 Frederiksberg Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund 

20:14 Vanløse Allé  Eftersyn  Eftersyn for gaslugt. Konstateret udslag på gasdetektor, dog ingen identificering af kilde til udslip. HOFOR  

tilkaldt. 

20:16 Peder Lykkes Vej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

20:19 Syvens Allé  Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

20.34 Gamle Landevej  Brand-Bil  Ild i bil, slukket med HT-rør og overdraget til politiet. 
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05.20 Paul Bergsøesvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:30 U-Vej  Brand-Landbrugsredskab Brand i gummiged i det fri med risiko for brandspredning til større fast oplag af affald. Slukket med 2  

højtryksrør tilsat A-skum. 

07.41 Skelbækgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef på telefon 26 88 29 80 


