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09:48 Brøndby Station Brand alarm  Blind alarm, grundet madlavning. 
  
09:56 Ved Langebro  Ild i affald   Ild i skraldspand i det fri, slukket med en vandslukker. Foretaget eftersyn, iab. 
  
11:25 Rytterbakken   Eftersyn   Ild i dyne, slukket af beboer før brandvæsenets ankomst. Foretaget eftersyn, iab.  

Beboer tilset af ambulancemandskabet. 
  

15:02  Skaffervej  Røg fra Lejlighed Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig at være røg  
fra tyverisikringsanlæg. Foretaget eftersyn, iab.  
 

15:40 Brøndby Station Brand alarm  Blind alarm, røg fra popcorn. 

15:55  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning 

16:47 Valhøjs Alle  Redning andet  Barn frigjort fra gynge. 

17:03  Grundtvigsvej   Røg fra lejlighed  Glemt gryde på tændt blus. Slukket for blusset og kølet gryden i vasken. Foretaget  
eftersyn, iab. 
  

17:21  Hjulmagerstien   Oversvømmelse  Vandskade i lejlighed på 3. sal på grund af adskilt afløb under køkkenvask. vand  
sivet ned til underbo. rekvireret låsesmed for adgang til lejlighed 3. tv. Afløb  
stoppet med prop og beboer orienteret om, ikke at anvende vasken før  
Ejendomsteknikker har repareret denne. Beboer vil selv kontakte ejendommen  
mandag. Overdraget skadestedet til politiet. 
 

18:23 Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
Forsyningsledningen. 
  

18:47 Hørhusvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
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19:09  Lærkevej  Eftersyn  Ild i hylde under ovn i køkkenet, formentligt pga. klemt ledning, slukket ved at  
afbryde for strømmen ved el tavlen. Ovnen demonteret og eftersyn foretaget, iab.  
Beboer skal kontakte elektriker, som skal se på installation før denne må anvendes. 

 
19:47 Bredgade   Eftersyn   Foretaget eftersyn i lejlighed og opgang for røglugt, iab. 
  
19:49 Johan Kellers Vej  Røg fra Lejlighed  Ild i olie i gryde, som beboer havde slukket, ved at lægge et fugtet håndklæde over  

gryden og slukket for blusset. Foretaget eftersyn, iab. 
 

19:52 Nordre Ringvej  Brand alarm  Falsk alarm, brandtryk aktiveret ved en fejl. 
 
22:52  Ernst Kapers Vej  Person under tog  Person på skinner, hjulpet op af beredskabet og overgivet til politi og Læge. Person uskadt.  

 
01:27 Hothers Plads  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
06:04  Dalgas Have   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

 
 

 

 

 

YDERLIGERE INFORMATION:  

Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


