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10:15  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
11:08  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
12:11 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:12 Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
  
14:40  Amager Strandvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

14:54  Urtehaven   Ild i køkken  Ild i køkken i villa, slukket med 1 HT. Bygning tryksat af beredskabet. Der blev nedtaget ca. 2.  m²  
     loft for eftersyn. Bygningen udluftet og overdraget til følgeskadefirma. Politi overtog skadestedet. 
   
18:41  Herninggade   Eftersyn  Kylling var brændt på i ovn, kyllingen var taget ud ved brandvæsnets ankomst, men  

ovnen var stadig tændt, brandvæsnet slukkede ovnen, beboeren var dog ikke hjemme, men 
hoveddøren stod åben.  
 

19:12  Kobbelvænget  Gaslugt i bygning  Gaslugt i bygning, VVS og HOFOR på stedet ved ankomst, sprøjten kom derved ikke i brug.  
 
19:37  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund damp/os fra madlavning.  
 
20:06  Tuborgvej   Eftersyn   Kraftig lugt af acetone, muligvis fra kælderen, låsesmed tilkaldt for at åbne til lager i  

kælder, lugten viste sig at kumme fra ny lakerede fælge  
 
20:27  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
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20:58  Sundkrogsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved fejl på sprinklercentral.  
 
22:22  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
22:24  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
05:32  Rughavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:15 Ejby Mosevej  Ild i bygning  Ild i affaldsoplag, slukket med vankanon. 

07:45 Rentemestervej Brandalarm  Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 


