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11:06  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

12:08 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, alarmtryk ramt af bold under boldspil. 

13:29  Vestre Teglgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
15:36  Magistervej   Røg fra trappe  Ved brandvæsnets ankomst er der en svag røglugt på trappen på 1. sal af plastic, men intet røg at  

se. Vi fortager eftersyn af trappeopgang, lejligheder, loft samt kælder og affalds skagt, uden at 
finde noget.  

 
17:06  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
17:33  Holsteinborgvej  Ild i lejlighed   Ild i el-installation i skab, slukket af beboer inden beredskabets ankomst.  
 
17:43  Svenskelejren  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
19:21  Hanstholmvej   Ild i affald   Ild i affald og græs, slukket med HT-rør.  
 
20:10  Lysefjordsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:28  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:22  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.  
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23:26  Heinesgade   Gaslugt i bygning  Ild i ovn grundet madlavning, slukket med vand fra kop. Kraftig røgspredning til køkken og resten af  
lejligheden. Beboer indbragt til Bispebjerg hospital til observation for røgforgiftning. 
 

01:50  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg.  
 
01:54  Åkandevej   Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.  
 
03:02 Hedemarksvænge Brandalarm  Blind idet anmelder forvekslede lyd fra iltapparat i lejelighed med lyd fra brandalarm.  
 
06:06  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst. 
 
07:53 Rådhuspladsen Brandalarm  Blind alarm, detektor aktiveret grundet støv fra håndværkeres arbejde. 
 

 

 

 

 

 

  


