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13:06 Kærlunden  Ild i knallert  Ild i knallert, slukket med 1. HT. 

13:49  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren. 

 
15:03 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:22 Nordmarks Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

15:29  Strandlodsvej   Bål på gade   Ild i bænk, gløder slukket med trykvandslukker, bænk lettere brandskadet.  
Eftersyn foretaget i området intet at bemærke. 
 

15:49 Åskellet  Ild i græs  Brug af ukrudtsbrænder, forsaget Ild i ca. 20 meter hæk, slukket med 1. HT. 

16:08  Blegdamsvej   Røg fra kælder Bål i kældergang ved kælderrum, fik dog ikke antændt kælderrummet, hurtigt slukket med HT,  
kælderen ventileret, skadeservice tilkaldt, skadested overdraget til politiet.  
 

16:34  Finsensvej   Redning   Beredskabet assisterede med at fiske nøgle ud fra passager sæde ved hjælp af hjemmelavet  
ståltråds krog, dåren blev åbnet. Barnet hjulpet ud af bilen. 
 

16:55  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:48  Lyshøj Allé   Eftersyn   Eftersyn, Ild i friture gryde i køkken, røgfyldt lejlighed og gryde stadig på komfur, tænder ved løft af  

låg, båret ud i gården af røgdykkerene, lejligheden overtryksventileret, 1 pt.  tilset af 
ambulancepersonalet, eftersyn foretaget i lejligheden, intet yderligere at bemærke. 
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19:45  Universitetsparken  Trafik ulykke   Færdselsuheld, bil liggende på taget, personen lettere tilskadekommen, var selv kommet ud ved  
brandvæsnets ankomst, overgivet til ambulancetjenesten, specialtjenesten tilkaldt for at få  
vendt bilen om igen, kørebanen ryddet for vragrester, udlagt og opsamlet 10 L absodan, 
overdraget skadestedet til politiet.  
 

19:54  Borgmester Jensens Allé  Springtæppeaktion  Assistance til politiet.  
 

19:56  H.C. Andersens  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af en beruset person Boulevard som er overleveret til  
politiet.  
 

20:15  Æbeløgade   Ild i bygning   Madlavning, optænding af grill og ild i mindre bålsted på tagterrasse, intet for brandvæsnet.  
 
21:21  Lindevangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:47  Vanløsehøj   Eftersyn   Assistance til politiet.  

 
22:02  Thorvaldsensvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
23:06  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:06  Ryesgade   Brandalarm   En halogenlampe havde antændt plastic, dette havde udviklet en del røg samt mindre ildløs,  

personalet på stedet handlede hurtigt og fik hurtigt afbrudt strømmen til lampen og slukket denne 
med en dyne og efterfølgende en spand vand, beboer som havde været på værelset, samt 
personalet der havde slukket branden, blev tilset at en ambulance og læge, skadeservice 
rekvireret, skadestedet overdraget til politiet.  
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02:20  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   

03:00  Vestre Teglgade  Forurening  Oprydning af mindre forurening efter færdselsuheld. Formodet olie på vejbanan, viste sig at være  
    kølervæske. 

 
03:45 Nordmarks Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

04:43 Nordmarks Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

06:49  Nørre Sideallé  Eftersyn   Eftersyn grundet røgalarm i gang, eftersyn foretaget intet at bemærke. 
 


