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08:30  Rømersgade  Bål på gade   Ild i cirka 200 kg. metal affald fra skraldevogn. Udtømt på gaden af renovationspersonalet. Slukket med 
Et HT-rør med påsat skumforsats. 
  

08:40  Duevej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
09:37 Egevolden  Brandalarm  Blind alarm på grund af damp/os fra madlavning. 
  
10:39  Priorvej   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
  
10:42  Regnbuepladsen  Røg fra kælder  I forbindelse med VVS-arbejde, bliver fedt fra køkken overophedet på varmeanlæg. Giver røg men 

ingen brand i bygningen. Kælder, stueetage og trapper udluftes. 
 

10:47 M. Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm på grund af damp/os fra madlavning. 
 
11:34  Vimmelskaftet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp/os fra madlavning. 
 
13:31 Nordre Ringvej Brandalarm  Blind alarm på grund af damp fra opvaskemaskine. 
 
14:29  Godthåbsvej   Røg fra Butik   Ved ankomst røg i møntvaskeri. Udlagt højtryksslange til slukning af tøj og tørretumbler. Butikken 

udluftet. Gas til tumbler lukket i kælder. Skadeservice tilkaldt og butik overgivet til vicevært. 
 

14:38  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet melder var aktiveret pga. damp fra bad. 
 
14:44  Granatvej   Ild i bygning   Under kørsel ses brand i skib/legeredskab på land. Ved ankomst udlægges 2 højtryksrør for slukning, 

dele af skibet opskæres med motorsav. Tårnby Brv. Tilkaldt. Etablerer vandforsyning med tankvogn. 
Skadestedet overgivet til politiet. 
  

17:13 Roskildevej  Færdselsuheld 3 biler kørt sammen. En person frigjort fra køretøj og overdraget til ambulance. 

17:47 Fyrrestien  Mindre naturbrand Ild i hæk nær kolonihavehus. Slukket før beredskabets ankomst. 
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18:37 Kettegård Alle  Brandalarm  Blind alarm. 

18:39  Borgergade   Brandalarm   Blind alarm, idet brandtryk var påkørt. 

19:12  Nørre Voldgade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket af politiet inden beredskabets ankomst. 
  
19:40  Kapelvej   Ild i affaldsoplag Mindre ildløs i plastik, muligt tidligere dunk, slukket før ankomst. Intet foretaget. 
  
19:41  Borgmester Fischers Vej  Ild i lejlighed   Ild i madvare på pande. 
  
21:26  Sundparken   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:46  Sommerstedgade  Ild i kælder   Ved ankomst konstateres ildløs i indgangsparti, muligt ild kælder. Det oplyses at 4 personer opholder 

sig i kælderen. Indsat røgdykkere for eftersøgning og udlagt højtryksslange til slukning af indgangsparti.  
Personer søgt ud ved egen hjælp, tilset af ambulancepersonale og overgivet til politiet. Området udluftet 

 og skadeservice tilkaldt.  
 

04:21  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet melder var aktiveret pga. damp fra bad.  
 
06:00  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
06:37  Bogtrykkervej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 


