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10:27  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:38  Pallesvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  

håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

13:40  Vanløsehøj   Ild i affald i det fri  Påsat brand i cykel på kunststofbane ved skole, slukket med HT. 

12:41 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en rejst stige afbrød linjedetektor. 

13:47 Motorring 3  Færdselsuheld Bil mod bil. Beredskabet assisterede med sikring af skadestedet. En person overgivet til ambulance. 

16:49  Sønder Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:10  Sjællandsgade  Ild i lejlighed   Brand i plastik kurv på altan, slukket før brandvæsenets ankomst.  
 
17:39  Peder Lykkes Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:19  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

20:10 Gyvelvej  Ild i bygning  Overtændt garagebygning som indeholdt trykflasker og fyrværkeri i nabobygningen. Slukning  

     indledes med 2. HT. Efterfølgende suppleres med 2. C.  slanger. Bygningen tryksat i forbindelse  

     med brandslukningen.  Skadeservicefirma tilkaldt.  Skadestedet overdraget til politi. 

22:09 Jernholmen  Brandalarm  Varme og røgudvikling fra generator i teknikrum. Generator stoppet, bygning udluftet, skadestedet  

     overdraget til skadeservicefirma. 
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23:26  Linnésgade   Ild i skraldespand  Brand i 50 L. skraldespand, slukket med vandslukker. 

00:41  Seedorffs Vænge  Røg fra kælder  Overophedning af tørretumbler med plastbalje på toppen, slukket for strømmen til tørretumbler,  
kølet varmelegeme ned med HT-rør, foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke,  
vaskerum ventileret ved naturlig ventilation, information til udlejer via politi. 
  

00:52  Kastrupvej   Røg på trappe  Eftersyn for røg på bagtrappe foretaget, intet at bemærke, der havde dog været en mindre  
glødebrand i væg i vandpibecafe, efter uforsigtighed med kul, eftersyn foretaget med termisk 
kamera, intet at bemærke. 
  

01:08  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
03:05 Juelsmindevej  Ild i bygning  Ild i garageanlæg, slukket med 2. HT.  Dele af bygningen nedbrudt for efterslukning. 30 m2  

     brandskadet. Tilkaldt skadeservice firma. Politiet overtaget. 

04:25  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
  
04:45  Rubinsteinsvej  Brandalarm   Fejl på intern røgalarm. Batterier fjernet fra melder. 

05:02 Juelsmindevej  Eftersyn  Efterslukning efter tidligere ildløs.  

05:23 Horsedammen Ild i container  Ild i plastik container, slukket med 1. HT. 

06:18  Wiedeweltsgade  Ild i bygning   Brand i lille udhus, forrådskammer, hvor lampe der skulle holde dette frost frit var faldet ned og  
Havde antændt noget affald, dette var slukket af beboer med en spand vand ved beredskabets 
ankomst, efterslukket med HT, eftersyn foretaget med termisk kamera, intet at bemærke. 


