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08:20 Motorring 3  Færdselsuheld Solouheld. En person indbragt til hospital. Foretaget oprydning på skadestedet. 

09:40  Retortvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
09:59  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:24 Jyllingevej  Færdselsuheld Sikring af skadested samt oprydning.  

12:58 Avedøre Havnevej Færdselsuheld Mindre færdselsuheld. Ingen personskade. 

13:23  Kraftværksvej   Ild i kran   Ild i smørefedt på kran i det fri, slukket før beredskabets ankomst. Fedt antændt af skærebrænder idet  
     håndværker var ved at skære denne ned til skrot.  
 
13:43  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Sikring og oprydning af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 

15:10 Nygårds Plads  Brandalarm  Blind alarm som følge af os/damp fra madlavning. 

15:23  Artillerivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
15:41 Sadelmagerporten Eftersyn  Intet at bemærke. Ej indsat. 
 
16:05  Refsnæsgade   Røg fra trappe  Foretaget eftersyn på bagtrappen og konstateret at røgen stammede fra mad, der var brændt på.  

Foretaget eftersyn og udluftning. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

16:25  Sønderjyllands Alle  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, viste sig at være mad der var brændt på i gryde - eftersyn iab. 
 
19:53 Roskildevej  Brandalarm  Detektor aktiveret af pulver fra en pulverslukker. Formentlig tale om hærværk. Overdraget til politiet. 
 
21:29  Sommerstedgade  Røg fra trappe  Glemt gryde på tændt komfur. Beboer havde selv slukket for komfuret og kølet gryden i håndvasken. 

Foretaget eftersyn og udluftning, iab.  
22:39  Dirch Passers Allé  Ild i affald i det fri Ild i palle på græsplæne, slukket med vandslukker.  
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23:09  Århusgade   Bygn.brand-Butik  Ild i askespand, bragt ud i det fri og slukket med et HT-rør. 
  
23:11  Bystævneparken  Brand-MC/Knallert  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 
 
23:24 Hvidovrevej  Brand andet  Ild i knallert, slukket med et HT-rør. 
 
23:52  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
03:00  Oslo Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
03:31  Århusgade   Ild i skraldespand  Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør. 
 
03:41  Ryvangs Allé   Ild i el- installation Ild i skraldespand, slukket med vandslukker. 
 
06:09 Folehaven  Færdselsuheld Mindre færdselsuheld. To biler. Ingen tilskadekomne. Foretaget oprydning på skadestedet. 
 
06:09  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
  
06:34  Fælledvej   Ild i bygning   Ved ankomst konstateres ild i børnehave. I bagbygningen er der brand i flere rum. Forbygning kraftig  

røgfyldt. To hold indsat på bagbygning, to hold indsat fra forside for slukning og ventilering. Branden 
begrænset til bagbygning. Dele af tag opskåret og nedtaget for slukning. Skadeservicefirma indsat 
værdiredning og håndtering af slukningsvand. VVS og EL tilkaldt for lukning af forsyning til bygningen. 
Bygningen voldsomt skadet. 


