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10:01  Vesterbrogade  Assistance   Drejestigen rejst for at rette flag, der var viklet ind i flaglinen. Assistancen udført efter aftale med  
Tivoli.  
 

11:31  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:12  Badstuestræde  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret pga. aftapning fra sprinkleranlæg. 
 
14:28 Argos Alle  Ild i græs  Ild i hæk, formentlig efter brug af ukrudts brænder, slukket med 1. HT. 

14:35  Bertel Thorvaldsens Plads  Dyreredning  Indfanget due i udstillingsrum med 3 stk. fangstnet.  
 
17:47  Abel Cathrines Gade  Røg fra lejlighed  Blind alarm, idet en detektor i trapperum var aktiveret af røg fra duftlys med røgpinde i lejlighed.  

Sprængt dør for adgang til lejlighed, eftersyn foretaget, intet øvrigt at bemærke. Overdraget 
skadestedet til politiet.  
 

18:09  Bispebjerg Bakke  Røg fra bygning  Blind alarm, idet anmelders antagelse om røg fra tag, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være  
korrekt. Eftersyn foretaget, konstateret at røgen stammede fra udendørs grill på bagsiden af 
ejendommen. 
 

18:10 Mosetoften  Ild i knallert  Ild i knallert, samt et bål på området slukket med 1. HT. Skadested overdraget til politi. 

 
19:22  Mjølnerparken Ild i affald   Ild i græs på banelegemet ved togbanen, slukket med HT'er. 

21:25 Gammel Køge Landevej Ild i bil  Ild i personbil, slukket med 1. HT, skadestedet overdraget til politi. 
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21:51  Ruten   Eftersyn   Sendt til røg i lejlighed. Ved ankomst iab.  
 
23:39  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved røg fra en metalkedel på en brødrister.  
 
00:38  Kong Georgs Vej  Ild i bil   Ild i bil, slukket med 2 HT'er tilsat a-skum. 

02:27  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
05:15 Sylows Alle   Ild i affald   Ild skraldespande slukket med 3 flasker vand. 

05:16 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en vandskade i bygningen havde udløst alarmen. 

06:10 Produktionsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en teknikker arbejde på anlægget. 

07:00  Statholdervej   Ild i affald   Ild i større askebæger på altan, dæmpet med HT-rør fra jorden, beboer vækket og askebægeret  
slukket med en vandkande. Foretaget eftersyn, iab. 

 

 

  

 

 


