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08:37  Falkoner Alle   Bygn. Brand-Butik  Ved brandvæsenets ankomst ild i juledekoration på disk i  
     forretning. Søgt forgæves efter bagindgang. Knust rude i butiksdør  
     for adgang. Juledekoration båret ud i det fri og af slukket. Glasskår i  
     indgangsparti fejet op.  
     Følgeskadefirma tilkaldt. 
  
09:16  Hammerichsgade  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra  
     håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:32 Nørrekær  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. damp fra tørretumbler. 
 
10:07  Borups Allé   Trafikulykke.   Tre biler kørt sammen på nedkørselsrampen fra Frederikssundsvej.  
     1 person kørt på hospital i ambulance. Sikret skadested med  
     køretøjer. Udlagt og opsamlet absorberingsmiddel, skubbet  
     køretøjerne ind til siden efter aftale med politi. Oprydning på  
     skadested.  
 
10:32  Universitetsparken  Brandalarm.   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret i forbindelse  
     med intern evakueringsøvelse.  
 
10:43  Universitetsparken  Brandalarm.   Afsendt ved fejl. Samme som udrykning d.d. klokken 10.32.  
 
11:06  Carl Jacobsens Vej  Brandalarm.   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. Gruppe 3  
     frakoblet og skabet retableret.  
 
11:10 Plovheldvej  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:21  Rothesgade   Brandalarm.   Ild i container i kælder slukket af pedel ved brandvæsenets  
     ankomst. Foretaget eftersyn med termisk kamera. 
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12:01  Tietgensgade   Eftersyn   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra  
     opvaskemaskine.  
     Telefonisk melding, idet alarmoverførsel ikke virkede. Servicefirma  
     Kontaktet. 
 
12:11 Vest forbrænding Bygn. Brand/  Vognmand tabt en jernconatiner med træflis i affaldsgruppe 
   Indrustribygning. Ingen fare for ildløs og ingen personer kommet til skade. Falck overtaget 
     Skadested med tung transport.  
 
 
13:58  Humletorvet   Brandalarm.   Blind alarm idet detektor var aktiveret i forbindelse med popcorn  
     fremstilling.  
 
14:48 Priorparken  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:17  Bystævneparken  Ild i lejlighed/   Ild i skraldespand slukket inden brandvæsnets ankomst. Ca. ½ m  
     Linoleums belægning på trægulv brændt. Fjernet belægning for  
     kontrol af trægulv. I.a.b. Foretaget udluftning og eftersyn.  
 
17:55 Hvidovrevej  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. madlavning. 
 
 
19:30 Vestergårds vej Container i det fri Ild i 660 liters plastcontainer. Slukket med 1 HT- rør. 
 
 
19:42 Sportsvej  Container i det fri Ild i 660 liters plastcontainer i skur. Slukket med 1 HT-rør 
     Eftersyn med termisk kamera.  
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19:52  Prinsesse Christines Vej  Ild i lejlighed   Ved brandvæsenets ankomst lejlighed meget røgfyldt. Tryksat  
     opgang og sprængt dør for adgang. Af slukket lejlighed med HT-rør  
     og foretaget afsøgning. Udluftet brandlidte lejlighed samt 1.sal th.  
     Hovedtrappe ventileret. Lejlighedens stue ca. 20 m2 stærkt  
     brandskadet, øvrige del af lejlighed ca. 40 m2 kraftig røg- og  
     sodskadet. Følgeskadefirma tilkaldt og skadested overdraget til  
     politi.  
 
20:00  Tietgensgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning.  
 
20:37  Vesterbrogade  Brandalarm.   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i  
     forsyningsledningen.  
 
   
02:21  Thorsgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tilberedning af pop  
     corn.  
 
03:01  Peblinge Dossering  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
 
05:57  Julius Valentiners Vej  Eftersyn   Blind alarm idet hjemmebrandmelder aktiveret uden påviselig  
     årsag. Lejlighed efterset gennem brevsprække og vindue udefra.  
     Ingen røglugt. Bedt politi kontakte beboer idet hjemmemelder  
     alarmerer konstant.  
 
06:00  Gothersgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra  
     madlavning. 


