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10:26 Sneppevej Ild skraldespand Ild i 400 l affaldscontainer slukket med HT-rør påsat skumrør. Brugt A-skum til  
 afslukning. Mindre skade på container og indhold. 

12:51 Ny Kongensgade Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:30 Palægade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra røgkanon. 

14:37 Peter Graus vej  Elevatorstop  med 3 personer i elevator. Udrykning stoppet på  
 telefonisk tilbagemelding fra stedet om at personerne var kommet ud af  
 elevatoren. 
 
15:17                        Valhalsgade                           Brandalarm. Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

15:26                        Brostykkevej Ild i udhus Hvidovre og ISL V blev indsat . Dæmningen indsat til beskyttelse af naboejendoms garage og  
 udhæng. Beskyttet med HT-rør til køling. 4 m stige rejst.. 

17:57                        Remisseparken Brand Andet Ild i havetraktor slukket med HT-rør. I forbindelse med indsatsen blev Beredskabet mødt af stenkast 
   fra unge mennesker, sagen overgivet til politi. 

18:00 Engvej Brandalarm. Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra strygejern. 

20:37 Peder Lykkes Vej Ild i knallert Ild i knallert slukket med HT-rør tilsat A-skum. 

22:33 Solrødvej Ild i bil Ild i bil slukket med 2 HT-rør. Motorhjelm åbnet med hydraulisk spreder.  
 Motorrum stærkt brandskadet. 
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00:49 Peder Lykkes Vej Brandalarm. Ved brandvæsenets ankomst røg på gangen 11. sal. Udlagt til stigrør til 10. sal. Dør 
  til lejlighed 1107 sprængt for adgang og indtrængning med C-rør. Beboer fundet  
 og bragt ud. Overgivet til akutlæge og sundhedspersonale. Genoplivning iværksat  
 uden resultat. Afslukket lejlighed, ventileret gang og lejlighed med ventilator.  
 Lejlighed ca. 30 m2 kraftigt brand- og sodskadet. Foretaget eftersyn på  
 ovenliggende etager. Let røgspredning, dør til lejlighed 1205 sprængt for adgang,  
 lejligheden udluftet. 
 Tilkaldt skadeservicefirma SSG for renovering af brandlidte lejlighed m.v, samt  
 sikring af de to sprængte døre. 

 06:13 Nøjsomhedsvej Brandalarm. Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af  
 anlægget under udførelse af andet arbejde. 
 Udrykning reduceret til sprøjten alene kørsel 2 på telefonisk tilbagemelding fra  
 håndværker på stedet, om at alarmen ved en fejl var udløst af ham. 

YDERLIGERE INFORMATION: 
Kontakt vagthavende indsatsleder på telefon 33 66 29 80 
 


