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08:25 Malervangen  Eftersyn  Ild i papkasser, slukket før ankomst. 

08:56 Lautrups gade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
09:34  Bredgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

09:39  Nørre Voldgade  Ild i skraldespand  Ild i papirkurv i det fri, slukket af forbipasserende med en flaske  
vand. Foretaget eftersyn, iab.  

 
11:00  Magstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

Madlavning. 
  

12:42  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:17 Hornemanns Vænge Brandalarm  Blind alarm, grundet rygning. 

 
14:37  Strandgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

Madlavning. 

16:30 Hendriks holms Boulevard Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 

 
17:11  Axeltorv   Oversvømmelse  Påkørt sprinklerhoved i P-Kælder. 

17:30 Vognporten  Eftersyn  Ild i ovn, slukket før ankomst. En person til OBS for røgforgiftning. 
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18:28  Høkerboderne   Eftersyn   Gulve behandlet med Sikafllor 13 pronto "2-komponent primer"  
uden der var skabt ventilation til udluftning, hvorfor nabolejemål fik  
lugtscener. Foretaget måling, iab. Ejer kom til stedet og fik etableret  
ventilation.  
 

20:37  Enghavevej   Ild i container   Ild i 3 stk. 600 liter containere, i det fri. Slukket med HT-rør tilsat A-  
skum. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget skadestedet til politiet.  

 

00:36                  Solbjerg Plads                                  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 

03:54  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, udløst pga. damp fra rengøring  
 
06:46  Brønd kærvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

Patient. 
  

07:38  Langebrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

07:41 Gammel Jernbanevej  Ild i lejlighed   Mindre brand ved brødrister, slukket af beboer ved beredskabets  
   ankomst. Foretaget eftersyn samt ventileret lejligheden. 

  

 

 

 


