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08:33  Sjællandsgade   Spuling af gade   Rengøring af fortov med HT-rør efter aftale med politiet.  
 
08:45  Smalle gade   Røg fra Butik   Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig  

at være røg fra tyverisikringsanlæg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
08:45 Glentevej  Benzin udslip                                   Dieselspild fra utæt palletank i varevogn ca. 100 L. I alt oplag af ca. 3000 L diesel i varevogne 

    (formodet tyveri). Opsamling/om lastning af spild samt sanering af P-plads. 
Slamsuger bestilt til bortskaffelse af dieseloplag. 
  

08:49  Nørre Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
  
10:01  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

11:08  Lyngbyvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
  

11:23  Karise Alle   Færdselsuheld   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet  
forurenet ved færdselsuheld hvor ukendte køretøjer var involveret.  

 
15:24  Sankt Annæ Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
 

16:51  Amager Strand   Redning Andet   Ved station 4, Amager strandpark, for enden af badebroen, er der et  
Promenaden springtårn ca. 10 m ude i vandet. Her var to piger svømmet ud,  
pigerne mente det var for koldt til at svømme retur. Kano/kajak sat i  
vandet og de to piger sejlet tørskoet i land.  
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21:19  Ole Suhrs Gade   Ild i kælder   Ild i diverse indbo rundt om brændeovn, slukket med HT-rør tilsat A-  
skum. Foretaget eftersyn og udluftning, iab. Foretaget eftersyn af for  
og bagtrappen. Overdraget skadestedet til politiet.  

 

23:15  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:31  Rabarbervej   Brand-Bil i det fri  Ild i MB Sprinter med lad. Slukket med 2 HT-rør.  
 
23:52  Vermunds gade  Brand-Bil i det fri  Ild i Varevogn, slukket med 2 HT-rør. Politi overtager skadested.  
 
01:39  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:04  Gammel Strand  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
03:34  Frederikssundsvej  Færdselsuheld   "Gammelt" færdselsuheld mellem to biler, ved beredskabets ankomst  

er det ene køretøj kørt fra stedet og det andet køretøj holder i  
rabatten. Ej i brug. Politiet var på stedet. 
 

03:59 Magle Parken  Brandalarm  Blind alarm, teknisk fejl.  
 
04:42  Hvidkildevej   Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
05:17  Ved Bellahøj Syd  Ild i affald   Ild i affaldsbøtte i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
05:30  Bellahøjvej   Ild i affald   Ild i to affaldsbøtter i det fri, slukket med en vandslukker. Overdraget  

skadestedet til politiet.  
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05:38  Kødboderne   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


