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09:12  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren  

 
10:00  Søren Kierkegaards Plads  Eftersyn   Eftersyn på byggeplads i forbindelse med mobilkran, der var kollapset under opsætning.  

BMS overtager selv nedtagning af defekt kran. 
  

10:09  Kochsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 

 
10:51 Avedøreholmen  Oliespild  Hul på dieseltank med ca. 400 l. Mindre spild til kloak. Opdæmmet mod spild samt udlagt  

Absordan. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
10:59  Syriensvej   Røg fra Lejlighed  Varmelampe i hamsterbur med savsmuld, var faldet ned og var årsag til røgudvikling i lejlighed.  

Slukket og fjernet lampen, samt skyllet savsmuld med ldt vand. Skadestedet overdraget til politiet. 
  
11:01  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
11:11 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:21 Naverland  Brandalarm  Ved beredskabets ankomst konstateres mindre ildløs i tagkonstruktion, efter håndværkeres  

arbejde. Håndværkere slukkede med pulverslukker. Beredskabet foretog eftersyn med termisk 
kamera og overdrog skadestedet til politiet. 
 

11:59 Herstedøstervej Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:18 Rødovrevej  Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret af os madlavning. 
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13:05  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra varmtvandsbeholder. 
 
14:45 Lodsvej  ild i container  Ild i aviser. Slukket af borger med pulverslukker. 
 
16:01  Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler. Udlagt absodan for opsamling  

af diverse væsker, og efterfælgende ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet. 
  

16:35  Osvald Helmuths Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet   
 
16:50 Nordre Ringvej Brandalarm  Blind alarm. Melder aktiveret af damp fra bad. 
 
18:51  Nørre Voldgade  Person under tog  Togdriften standset og bjerget person fra baneareal. Personen overdraget til ambulancetjenesten.  

Spulet sporareal og overdraget skadestedet til politiet. 
 

20:08  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
20:35  Madvigs Alle   Ild i lejlighed   Beredskabet sendt til ild i lejlighed. Ved ankomst har beboer delvist slukket ildløs i dør og diverse  

inventar. Ventileret klubværelser og efterslukket lidt tøj i håndvasken. Overdraget skadestedet til 
politi og skadeservice firma. 

 
21:38 Søndre Røsevej Ild i knallert  Ild i to knallerter. Slukket med et HT-rør. 
 
02:14  Willemoesgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
03:02 Hedemarksvænge Brandalarm  Blind alarm, idet plejer antog lyde fra iltapparat for brandalarm. 
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04:51  Peter Bangs Vej  Trafik ulykke   Assistance til ambulancetjenesten ved trafik ulykke. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


