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08:52  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
08:53 Hovedgaden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved damp i forbindelse med filmoptagelse.  
 
09:11  Hermodsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
10:41  Kastelsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:01 Centerparken  Eftersyn  Eftersyn for mærkelig lugt i opgangen. Årsag til lugt skyldes skadedyrsbekæmpelse i en lejlighed.  
      Politiet informeret. 
 
11:02  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
11:41  Istedgade   Røg fra Butik   Røg fra butik, Ild i friture, opblusset ved ankomst, anvendt 2 kulsyreslukkere til slukning. Frituregryden  

båret udenfor. Skadestedet overgivet til SSG.  
 
12:34  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
12:42  Nørrebrogade  Spuling af gade  Assistence til politiet, som rekvirede beredskabet til spuling af maling som var spildt på fortovet, ca.  

100m2.  
 
12:42  Strandlodsvej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed. Under rensning af ovn, var pyrolyse funktionen defekt. Lejligheden blev røgskadet.  

Lejligheden blev udluftet.  
 
12:48 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
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13:05  Havnegade   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
13:33  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
14:04  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning (elkedel). 
 
17:10  Strandvejen   Ild i bil   Totalt overtændt personbil udbrændt. Slukket med 2 H.T tilsat A-skum.  
 
19:45  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:09  Nannasgade  Eftersyn   Eftersyn, glødebrand i urtepotte, slukket med en brandstøvle.  
 
21:39 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.  
 
22:56  Anker Heegaards Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på anlægget.  
 
23:13  Anker Heegaards Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på anlægget.  
 
23:14  Smyrnavej  Eftersyn  Eftersyn for gaslugt, vi kunne ikke lokaliser nogen gaslugt i Amagerbrogade området. Vi havde kontakt  

med politiet, som heller ikke havde kunnet lugte gas i området.  
 
00:45  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm   Falsk alarm, idet at en ældre dame havde aktiveret et alarmtryk.  
 
04:13  Ålekistevej   Røg fra kælder  Ild i indbo / køleskab i kælderrum, slukket med HT, røgspredning til st. og 1. sal, overtryksventilering  

iværksat, skadeservice tilkaldt, skadestedet overdraget til politiet.  
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06:19  Rigsdagsgården  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg    
     (Opvaskemaskine). 
 
07:38 Universitetsparken Brandalarm  Blind alarm, idet der var et løst glas i brandtryk, som havde aktiveret anlægget.  
 
 
 
 
 

 
 


