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08:39  Husum Vænge   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 
  

08:41 Ole Borchs Vej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
Patient. 
  

10:42  Dampfærgevej   Skibs ulykke   Husbåd 20x4 m, sunket på ca. 6 m vand i havnen, to dykkere sat i  
vandet for indvendig eftersøgning af personer i båden. Dykkere  
eftersøgt i for skibet, kahytter på dækket, samt kahytter under  
dækket, iab. Efter 35 minutters indsat blev dykkerne afløst af to nye  
dykkere, som foretog samme eftersøgning, iab. Foretaget eftersøgning  
rundt om båden efter evt. hul i skroget, iab.  
Overdraget skadestedet til Havnevæsenet og politiet. 
 

10:43  Holmbladsgade  Trafik ulykke   Kassevogn bakket ind i rude til butik, ingen personskade. Kassevogn  
flyttet og glasskår fjernet, området afspærret. Overdraget skadestedet  
til politi og glarmester. 

14:47 Gammel Køge Landevej Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

 
16:45  Godthåbsvej   Ild affald   Ild i aviser i fodgængertunnel, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn,  

iab. 

17:56 Landlystvej  Gas-Gaslugt i bygning Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

 
19:45  Hf. Elme bo   Ild i bil   Ild i bil, slukket med to HT-rør. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget  

skadestedet til politiet.  
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20:19  Landlystvej   Gasudslip   Eftersyn for gaslugt i lejlighed. Intet at konstatere.  
 
20:52  Borups Alle   Ild i bil   Ild i bil, kabine udbrændt, slukket med 1 HT-rør. 
 
20:54  Store gårdsvej   Eftersyn   Eftersyn for lugt fra vaskemaskine. Elinstallationer kontrolleret med  
 
22:37 Frederiksborggade  Brandalarm   Ild i servietter på toilet havde udløst alarmen. Slukket af personalet.  

BRV udluftede lokalet og retablerede anlægget.  
 
23:18  Øresundsvej   Eftersyn   Intern røgalarm aktiveret uden årsag. Eftersyn foretaget af alle rum  

udefra, Intet at bemærke.  
 
02:53  Hørdumsgade   Ild i container   3 stk. 600-liters samt 1 stk. 220 liters container udbrændte. Slukket  

med HT- rør.  
 
05:22  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning termisk kamera. Intet at bemærke. 

07:47 Motorvej, Ring 3 Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 

 

 

 

 

 


