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10:05 Køge Bugt Motorvej Trafikulykke  Beredskabet sikrede skadestedet, efter et solo uheld på Holbæk motorvejen, ingen personskade, kørebanen 

     rengjort, skadestedet overdraget til politi. 

11:59  Løvstikkevej   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:29 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp/os fra madlavning. 

15:08  Peder Lykkes Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Eftersyn foretaget i.a.b. 
 
15:16 Gymnasievej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af ukendt årsag. 

17:09  Solbjerg Have   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

 
17:21  Buntmagervej  Ass. til ophjælpning  Turen annulleret inden vor ankomst. Borgeren var kommet op ved egen hjælp. 
 
17:24 Brøndby Stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund røg fra fyrværkeri. 

18:52  Søren Norbys Allé  Ild i lejlighed   Tryksat trappeopgang. Trængt ind med HT-rør. Ild i ovn slukket inden vor ankomst. Foretaget  
eftersyn og udluftning. El-installation bag på ovn defekt og brandskadet, slukket for HFI-relæ i  
lejligheden. Efterslukket med et par kopper vand fra vandhane. Bedt ejer kontakte elektriker inden der igen 
blev sat strøm på komfuret.  
 

21:49  Nørrebrogade   Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem to biler. Begge førere kvæstet og kørt på hospital i ambulance. Begge biler  
påført skader. Brandvæsenet afspærrer og sikrer skadested. Begge biler skubbes ind i Sjællandsgade og 
henstilles ud for nr. 2 A, nøglerne overgives til politi. Kørebane fejet  
ren for diverse efter færdselsuheld.  
 

22:41  Røsågade   Bål på gade   Melding om bål på gade. Blind alarm, idet der ikke var noget bål ved brandvæsenets ankomst.  
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23:27  Åkandevej   Ild i bil  Blind alarm, idet anmelder antog damp for røg fra ildløs i bils motorrum.  
 
00:07  Heimdalsgade   Ild i bil  Bil i det fri Ild i bil slukket med HT-rør. Politi overtog skadested.  


