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08:11  Sofus Francks Vænge   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
08:17 Sundbygårdsvej Brandalarm   Blind alarm,   idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

09:22 Hornemanns Vænge   Brandalarm   Årsag til alarmen var damp fra bad  
 
09:43 Priorparken    Brandalarm  Blin alarm i forbindelse med rengøring   
 
11:33 Godthåbsvej    Gas udslip  Eftersyn for Gaslugt.  
 
11:29 Brøndbystrand Centrum  Brandalarm  Blind alarm, alarmen var aktiveret på grund af damp fra bad.  
 
11:40  Ørestads Boulevard   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:54  Ørestads Boulevard Brandalarm  Blind alarm,  idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers  

arbejde tæt på detektoren.  
 

13:26  Turesensgade    Ild i bil .  Brand i motorrum på bil, slukket med HT.  
 
17:23 Brunevang    Røg fra Lejlighed Røg fra lejlighed/ eftersyn. Ej i brug.  
 
21:04 Leifsgade    Redning Andet.   Assistance til Ambulance tjenesten.  
 
21:12 Hovedvejen   Brandalarm  Anlægget reetableret ved Beredskabets ankomst 
 
21:56  Holmens Kanal    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
22:00  Kristianiagade    Røg fra tag   Røg fra tag.Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  

ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.  
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22:11  Kastelsvej    Skorstens brand Eftersyn for skorstensstens brand.  
 

00:16  Poppelstykket    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
00:32 Larsbjørnsstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på  

detektoren.  
 

00:42  Edvard Thomsens Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen.  
 

00:50  Bygmestervej    Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:01 Digevej    Brandalarm   Blind alarm, alarmen var aktiveret på grund af damp fra bad.  
 
02:27 Hammerholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:56 Digevej    Brandalarm   Blind alarm, alarmen var aktiveret på grund af damp fra bad.  
 
05:09  Turesensgade    Ild i lejlighed   Mindre ildløs i hovedpude 

06:04 Hammerholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

07:28 Kettegårds Alle   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 

 


