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09:39  Sankt Annæ Plads  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig rygning med E-  
cigaret tæt på detektoren. 

 
10:09 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet hærværk.  

  
16:31  Kantorparken   Benzin udslip   Mindre oliespild fra lastbil opsamlet med absorberingsmiddel.  
 
16:41  Solbjergvej   Brandalarm  Alarm udløst ved personalets fejlbetjening. 
  
18:57  Kapelvej   Brand-MC/Knallert  Udbrændt knallert slukket med HT-rør. Politi overtog skadested.  
 
18:58  Peder Lykkes Vej  Brand-MC/Knallert  Knallert og bænk brandskadet. Slukket ved brandvæsenets ankomst.  
 
19:18  Grøndalsparkvej Naturbrand-Mindre brand  Ild i kvas slukket med HT-rør. 
  
20:11  Kronprinsessegade  Redning Andet  Pige sad fast i gynge lavet af gammelt dæk. Pigen frigjort. 
  
20:26  Næstvedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  

patient. 
  

21:17  Rosengården   Eftersyn   Mindre ildløs i elektronik på opvaskemaskine. Slukket af beboer.  
Foretaget eftersyn med termokamera. Opsat røgalarm og givet  
brandforebyggende vejledning. 
  

22:30  Sandhøjen   Skorsten brand-Hårdt tag  Ved brandvæsenets ankomst ild i skorsten med flammer op af  
skorsten. 4 m stige rejst og skorsten fejet. Efterset med termisk  
kamera. Beboer forbudt brug af skorsten indtil skorstensfejer har  
tilset den. 
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23:40 Hvidsværmervej Skraldespand i det fri-brand Slukket med HT-rør. 
 
02:22  Gammel Mønt   Melding om gaslugt i byg.  Ved vor ankomst ca. 20 bargæster  

evakueret ud på gade/fortov. Peberspray hævdet affyret i lokalet,  
hvilket hurtigt konfirmeredes af politi på stedet. Lokalerne ventileret  
med overtryksventilator. En gæst tilset af ambulancelæge. Peberspray  
fundet og overgivet til politi. 
  

04:17  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
forsyningsledningen. 
  

04:56  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning i ovn. 
  

05:47  Artillerivej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning i ovn. 
  

06:27  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning i ovn. Detektor 13 og 16 i gruppe 002 frakoblet. Pålagt  
driftsansvarlig at tilkalde servicetekniker. 

07:40 Brøndby stadion                            Brandalarm                                     Blind alarm, grundet madlavning. 

07:53 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig grund.    

   

 

 


