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09:02 Dyringparken  Brandalarm  Falsk alarm, idet en elev havde aktiveret et brandtryk i vrede. 

11:10 H. J. Holst Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

13:40  Sundkrogsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tændt stearinlys. 

14:15 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var blevet påkørt. 

14:24  Landgreven   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
     detektoren. 
 
14:51  Krystalgade   Brandalarm.  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på tæt på  
     detektoren. 
 
15:04  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning. 
 
15:12  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:28  Havneholmen   Drukneulykke  Ved beredskabets ankomst var person kommet op af vandet efter sin vinterbadning. Mødt ej i brug.  
 
15:48  Uplandsgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:59  Østbanegade   Røg fra bygning  Kraftig røglugt i bygning lokaliseret til brand i plastkasse og aviser ved ventilationsanlæg i  
     parkeringskælder. Slukket med vandslukker af beredskabet. Ejendommen afsøgt indvendigt af  
     beredskabet for andre kilder til røglugten, iab. 
 
17:16  Peder Lykkes Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
17:19 Islevdalvej   Trafik ulykke   Kørt som assistance til færdselsuheld sammen med station Glostrup og indsatsleder V.  
     Stoppet på radio af ISL V. 
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17:20 Rudersdalsvej  Trafik ulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, en patient overgivet til ambulancetjenesten, oprydning af kørebanen  

     herefter overgivet skadestedet til politi. 

17:28  Øresundsmotorvejen Spuling af gade   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var Øresundsmotorvejen, blevet  
     forurenet ved færdselsuheld.  
 
17:43 Øresundsmotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested. 

19:52  Hans Tavsens Gade  Ild i affald  Ild i affald i skolegård. Slukket med vandslukker.  
 
20:00  Jagtvej   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed idet levende lys havde antændt sengetøj, madras og barneseng i soveværelse.  
     Foretaget udlægning til stigerør og slukket med C-rør. 
 
19:00 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var blevet påkørt. 

20:46 Stenager  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret ved en fejl. 

22:16 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en melder var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

23:06  Pilestræde   Ild i container  Ild i container i det fri. Slukket med 1 HT-rør.  
 
02:21  Kongens Nytorv  Ild i skraldespand  Ild i papir i det fri. Slukket ved at trampe det ud med brandstøvle. 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


