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08:19  Vanløse Torv   Ild i tag   Ild i tagpap omkring inddækning, slukket af tagarbejdere med pulverslukkere. Eftersyn foretaget,  
       visuelt og med termisk kamera, intet at bemærke. En smule røg spredning til butik, som var aftagende.  
 
08:56  Mozartsvej   Røg fra Butik   Røg fra butik. Ild i div. papirholdere i solariet, ventileret i lokalet 5 min.  
 
09:19  Solbjergvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
09:53  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:04 Hovedgaden  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:07  Martin Luther Kings vej Oliespild på vand Eftersyn for oliefilm på vandet. Meget tynd oliefilm, som der ikke kan gøres noget ved.  
 
10:09 Banemarksvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af tåge.  
 
10:56 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra e-cigaret. 
 
11:32  Sønder Boulevard  Skorst.brand-Hårdt tag  Eftersyn af skorsten, da der har været sort røg og aske ud af denne. Rejst drejestige for eftersyn af tag,    
       intet at bemærke. Ved eftersyn på loft konstateres det, at skorsten er delvist faldet fra hinanden.  

Kontaktet skostensfejer for eftersyn, samt orienteret ejer om ikke at bruge skorstenen.  
 
13:59  Sundholmsvej   Eftersyn   Eftersyn til tidligere ABA alarm, hvor et varslings anlæg ikke var reetableret. Varslings anlægget blev  
       afstillet.  
 
14:03  Livjægergade   Røg fra tag   Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.  
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14:31 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra defekt anlæg i virksomhed.  
 
14:37 Sydgårdsvej  Oliespild  Mindre oliespild fra personbil efter motorhavari. Udlagt 2 poser absodan på spild.    
 
15:47  Gullandsgade  Eftersyn   Eftersyn for røglugt på trappe. Vi undersøgte kælderrum, cykelkælder og vaskerum. Stemt dørklokker  
       og duftet i skralde kanal. Iab. 
 
19:13  Tagensvej / Nørre Allé  Trafikulykke   Sikring af skadested, i forbindelse med færdselsuheld mellem 2 biler.  
 
19:21 Frederikssundsmotorvejen Trafikulykke  2 biler kørt sammen. Sikring af skadested. En patient klager over ryg og nakkesmerter. Assisteret  
       ambulancetjenesten. Motorvejen ryddet for div. vragdele. En patient kørt på hospitalet.  
   
22:06  Trekronergade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
22:29  Fuglemosen   Ild i bygning   Ild i bord og bænkesæt under halvtag. Anmelder har forsøgt at slukket branden. Foretaget  
       efterslukning med 2 stk. trykladet vandslukkere. Skadestedet overdraget til politiet.   
 
23:53  Arne Jacobsens Alle Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
 
01:22  Stærevej   Eftersyn   Eftersyn for røglugt. Beboer havde sat en kaffekande på et varmt komfur. Lejligheden udluftet.  
 
01:51  Flæsketorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
03:08  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på     
       detektoren.  
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03:41  Frederiksborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på   
       detektoren.  
 
05:02  Frederikssundsvej  Eftersyn  Eftersyn efter brand ved benzinstander. Glødebrand i blade m.m. slukket med 1 x HT-rør. Overdraget  
       skadestedet til politiet.   
 
05:07  Gråspurvevej   Ild i bil  Ved ankomst stod der 3 biler og brændte. Slukket med 2 x HT-rør tilsat A-skum.  
 
05:44  Cort Adelers Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
06:20  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:28  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af kunstig røg fra aktiveret tyverisikringsanlæg. 
 
07:59 Peter Graus vej Eftersyn  Eftersyn af intern røgmelder. Iab.  


