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09:03  Havneholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
09:09 Digevangsvej  Brand alarm  Ild i elkedel antændt af kogeplade i plejebolig. 
                                                                                                                                                Personalet har evakueret beboer samt lukket døren til boligen inden vores ankomst. 
                                                                                                                                                Der blev udført efterslukning af elkedel samt ventilering af boligen.   
 
 
09:39  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.  
 
10:22  Hostrups Have   Redning Andet   En mor var blevet lukket ude på altanen, af hendes børn på 1½ år.  

Kvinden fik dog selv kontakt til familie, som kunne komme og lukke  
hende ind igen.  

 
10:39 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning. 

 
11:05  Nørre Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra diesel tog.  
 
12:25  Hedegaards vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
  

13:00  Lautrups kaj   Redn.-Drukneulykke  Beredskabet sendt til person i vandet. Ved ankomst isættes 2 dykkere  
for eftersøgning af personen. Personen blev hurtigt lokaliseret og  
bjerget. Efterfølgende overdraget personen til ambulancetjenesten. 
  

13:26  Folke Bernadottes Allé  Trafik ulykke   Fejning af kørebane, efter mindre færdselsuheld mellem 2 biler.  
 
13:36  Marmorvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning. 
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14:44 Jyllingevej  Trafik ulykke  Sikring af skadet sted, oprydning. 
 
15:12 Gammelager  Brand i det fri-bil Ild i MC, slukket med et HT-rør.  

  
15:26  Peter Graus Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient.  
 
19:24  Reverdilsgade   Ild i lejlighed   Mindre ildløs i madvarer i ovn, slukket med lidt vand fra  

køkkenvasken. Udluftet lejligheden og vejledt borger i  
brandforebyggende tiltag, samt opsat røgalarm. Skadestedet  
overdraget til politiet. 

20:01  Sylows Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning.  

 
20:15  Venøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  

forsyningsledningen. 
  

21:37  Tølløsevej   Ild i plankeværk  Mindre ildløs i plankeværk, slukket med HT-rør tilsat a-skum.  
 
21:44  Nygårds vej   Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn  

foretaget, intet at bemærke. 

00:44 Folehaven  Brand i det fri-bil ild i 2 person biler,  Slukket med 2 HT-rør. 

 

  

 


