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12:41  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:01  C.F. Richs Vej   Røg fra el installation Røg fra el-skab i svømmehal, grundet kortslutning efter vandindtrængning. Ved beredskabets  

ankomst konstateredes røgudvikling fra el skabet. Afbrudt for hovedafbryder til skabet.  
 

13:02  Dronning Olgas Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:31  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
13:31  Dronning Olgas Vej  Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:32  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
14:45  Vermlandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:47  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
15:26 Solkær  Redning  Frigørelse af barn fra gynge på legeplads.   

15:28 Rødovre Parkvej Ild i affald  Mindre ildløs i kompostbunke, slukket med 1. HT. Skadestedet overdraget til politi. 

16:53 Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:23  Birkegade   Eftersyn   Eftersyn grundet orange røg fra skorsten/aftrækskanal. Efterset tag, loftsrum samt bagtrappe, iab.  
 
18:29  Brofogedvej   Eftersyn   Eftersyn for brand grundet aktiveret privat røgmelder, iab.  
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18:38  Bellahøjvej   Eftersyn   Assistance med nedtagning af flag. 

19:33  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet linjedetektor blev aktiveret pga. sol lys. 
 
19:52  Struenseegade  Gaslugt i bygning  Eftersyn for gaslugt i bygning som konstateredes at stamme fra oliering/maling af bordplade og  

inventar som blev opbevaret i kælder.  
 
20:40  Bag Søndermarken  Eftersyn  Ild i elkoger, slukket før beredskabets ankomst. Lejlighed udluftet og beboer tilset for eventuelt  

røgforgiftning, iab. 
 

21:39 Bymuren  Ild i affald  Ild i affald, slukket med 1. HT. 

21:44  Peter Bangs Vej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 personbiler.  
 
21:51  Boyesgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
23:44  Kalvebod Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet linjedetektor blev aktiveret af Heliumballon. 

23:47 Bymuren  Ild i bil  Ild i personbil, slukket med 1. HT. Skadestedet overdraget til politi. 

01:19 Højkær  Ild i bil  Ild i personbil, slukket med 1. HT. Skadestedet overdraget til politi. 

02:20  Mozarts Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 


