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08:52  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 
 

09:02  Gothersgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
11:36  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:39  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 
13:46 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
14:51  Valby Langgade  Røg fra bygning  Røg fra bygning, det viste sig at være røg fra en skorsten. 
 
15:13  Esplanaden   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:24  Sylviavej   Eftersyn for gaslugt  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.   
 
16:45  Kvintus Allé   Eftersyn   Glemt pizza i ovn. Foretaget eftersyn og konstateret ovnen var slukket, udluftning ved hjælp af  

altandør. Beboer tilset af ambulancetjenesten.  
 

17:23  Amagermotorvejen Trafik ulykke  Sikring af skadested. Ikke behov for frigørelse. 
 
17:44  Sundparken   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
17:57  Finsensvej   Færdselsuheld  Færdsels uheld mellem to køretøjer. Ved Beredskabets ankomst var der ikke brug for vores hjælp. 
 
18:27  Sylviavej   Gas udslip   Ved ankomst kunne der lugtes en smule gas, foretaget eftersyn med gasmåler, uden denne gav  

udslag. Tilkaldt gasforsyningen for eftersyn af installationen i bygningen.  
 

18:32 Amagermotorvejen Trafik ulykke  Uheld mellem 2 biler. Alle patienter ude ved ankomst. Rengjort skadestedet. 
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18:41  Nordre Ringvej  Brandalarm   Alarmen udløst på grund af ild i værelse. Beboer og resten af afdelingen var evakueret ved  
Beredskabets ankomst. Personalet forsøgt at slukket ildløsen med vandfyldt slangevinde, dette har  
begrænset branden. Beredskabet udlagt HT-slange og slukket ildløsen med denne. Foretaget 
eftersyn, iab. Seng i værelse delvist udbrændt, værelse ca. 15 m2 røg og sodskadet.  
Personalet vil selv sørge for følgeskadebekæmpelse. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

19:15  Hovedvejen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:42  Strandlodsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
19:43 Nyvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved brug af teater-røg. 
 
20:26 Lillekær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag. 
 
20:51  Sortedams Dossering  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
23:19  Vilhelm Thomsens Allé  Ild i skraldespand  Ild i skraldespand i det fri, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:28 Tavlekærsvej  Brandalarm  Alarm aktiveret grundet sprængt vandrør i vaskerum. 
 
23:54  Sølvgade   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 5 personer ud.  
 
00:22  Ryesgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
02:35  Axeltorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra "fontæne". Foretaget eftersyn, iab.  
 
02:37  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:37  Sigerstedgade  Røg fra Lejlighed  Ild i gardin i værelse, slukket med vand af beboer før Beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og  

udluftning, iab. Skade. Mindre sod og brandskade på træværk omkring vindue. 


