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08:50  Forlandet   Røg fra Industribygning  Meldingen og røg fra industribygning viste sig at være, afbrænding af  
mindre lejrbål som deltagerne havde kontrol over. De ville dog slukke  
bålet eftersom det havde gjort forbipasserende urolige, sagen  
overdraget til Politiet. 

 
09:14 Folehaven/Hestehaven Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning.    

 
09:43  Julius Bloms Gade  Eftersyn for gaslugt  Ubetænksomhed, beboer hav glemt at lukke for gaskomfur. bekymret  

hjemmehjælper kunne beroliges med at der ikke er gas i lejligheden,  
da der var lukket for gassen og luftet ud.  
 

12:00  By stævne parken  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
madlavning i ovn.  

 
13:25  Drejøgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 

15:06  Slotsherrens vej  Færdselsuheld   Medsendt som assistance til færdselsuheld mellem bus og bil, men  
blev annulleret på radio under fremkørsel.  

 
15:06  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af teaterrøg.  
 
15:09  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund  
 
15:41  Oslo Plads   ild i knallert   Ild i knallert i det fri, slukket med HT-rør tilsat A-skum. Foretaget  

eftersyn, iab. Knallert udbrændt. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
16:36  Joakim Larsens Vej  Eftersyn   Foretaget eftersyn og konstateret røg/gaslugt stammede fra  

afbrænding af gammel stearin i lysestager.  
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20:18  Rådhuspladsen   intern assistance  Afprøvning af fremkommelighed for Beredskabets køretøjer pga.  

opsætning af hastigheds nedsættende forhindringer. 

23:10  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
patient.  

 
23:26  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  

madlavning.  
 
00:23 Lucernestien  Container i det fri-brand Mindre ildløs i container, slukket med HT-rør.   
 

04:36  Emil Chr. Hansens Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 

  

 

 

  

 

 


