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12:16 Brøndbyøstervej Ild i gasflaske  Ved ankomst ses der brand i gasflaske og ukrudtsbrænder. Kort tid efter, går der hul på flasken, som   
     flyver igennem luften. Stoppet af mur på bygning. Slukket med HT. Eftersyn foretaget med termisk  

    kamera iab. Skadestedet overdraget til poltiet.  
 

13:34  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.   
 
14:25  Borgergade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.  
 
14:44  Willemoesgade   Røg fra trappe   Eftersyn for røg på bagtrappen, det viste sig at komme fra madlavning.  
  
15:00  Gl. Havn   Brand i skib  Ild i motorrum på sejlbåd. Beredskabet sejlet ud til båden, med lodsbåd og påbegyndte slukning med  

håndslukkere. Båden bugseret ind i havnen og røgdykkerhold indsat med HT. Flydespærringer udlagt for at 
forhindre spredning af brændstof i overfladen. Da båden tager vand ind og for at undgå forurening i havnen, 
bliver det besluttet af få båden ind på land via lokal vognmand. 800 liter forurenet slukningsvand pumpet op og 
overdraget til miljøafdelingen i Dragør. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.   

 
15:14  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
16:20  Helikonsvej   Naturbrand   Ild i beplantning, slukket før beredskabets ankomst. 
 
17:29  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:03  Solbjerg Plads   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:33 Lykkebovej  Ild i affald  Mindre bål anlagt på legeplads i forbindelse med en fest. Festdeltagere slukker selv bålet under  

     overvågning af beredskabet.   
 
20:37  Refshalevej   Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT-rør. 
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20:45  Degnestavnen   Ild i container   Ild i engangsgrill i container, efterslukket med 1 HT-rør.   
 
20:45 Hjortens Kvarter Eftersyn  Ulykke i forbindelse med fyrværkeri. Sikring af skadested, efter fund af mere fyrværkeri. EOD rekvireret   

til håndtering af fyrværkeri. Skadeservice rekvireret. 1 patient overdraget til ambulancetjenesten.    
 
20:54  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm på grund af lysindfald på linjedetektor. 
  
21:21 Glentemosen  Brandalarm  Blind alarm, uden påviselig årsag.   
 
23:24  Hans Tavsens Gade  Ild i affald   Ild i 600 l container i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:27  Valby Langgade  Ild i bil   Ild i minibus i det fri, slukket med to HT-rør tilsat A-skum. Foretaget eftersyn, iab. Overdraget  

skadestedet til politiet. 
 
23:48 Ruskær  Eftersyn  Sendt til eftersyn for røglugt i selskabslokale. Stoppet på radio, da anmelder havde fundet gløder i  

urtepotte og slukket denne.  
 


