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09:01  Rådmand Steins Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:33  C.F. Møllers Allé  Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med vandslukker og pulverslukker. 
 
10:33  Bryggergade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:43  Voldparken  Røg fra lejlighed  Grundet glemt gryde på komfur, slukket før beredskabets ankomst. Assisteret beboer med udluftning  
       af lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet. 
 
13:53  Skånegade   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:51  Ole Borchs Vej  Ass. til ophjælpning  Tur annulleret før afgang. 
 
15:47  Vermlandsgade  Trafikulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ved beredskabets ankomst var alle personer  
       kommet ud af køretøjerne. Tilset 2 patienter og overdraget disse til ankomne sundhedspersonale. 
       Trukket køretøj til vejkant og overdraget skadestedet til politiet. 
 
17:48  Øster Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade. 
 
18:11 Gammel Køge Landevej Trafikulykke  Færdselsuheld mellem 3 personbiler. Alle 6 personer er ude af bilerne. Sikret skadestedet med  
       køretøjerne. Ambulance undersøger personerne - ingen personer bragt til skadestue. Flyttet bilerne  
       ind til siden - ingen spild. Fejet vragrester op fra vejbanen. Politi og læge mødt.  
 
20:07  Egegårdsvej   Ild i tag   Ved ankomst ses let røgudvikling fra taget. Eftersyn på taget via drejestige. På taget findes ca. 2 kvm.   
       brændt tagpap. Skadeservice tilkaldt. Skadestedet overdraget til politiet.  
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22:34  Jagtvej  Røg fra lejlighed  Mindre ildløs i tæppe, slukket af politiet før beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn samt udluftning     
       af lejlighed. Skadestedet overdraget til politiet. 
 
01:49  Kløvermarksvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
03:45  Kløvermarksvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
06:13 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:19 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af nedrivning i forbindelse med ombygning.  
 
07:52 Vangsåvej  Trafikulykke  2 biler kørt sammen. 1 ambulance er mødt. Begge spor lukket i indadgående retning. Foretaget  
      oprydning på skadestedet. Ingen personskade.  


