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09:12  Borgbjergsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af  
     patient.  
 
09:12  Ålekistevej / Jyllingevej  Færdselsuheld  Færdselsuheld mellem 2 biler, Ved beredskabets ankomst var to  
     biler kørt sammen. Alle var ude af bilerne, og der var ingen  
     personskade, vejen blev ryddet for vragdele og biler, og  
     skadestedet blev overdraget til politiet.  
 
13:27  Peder Lykkes Vej  Brand i bil i det fri  Brand i bil i det fri, slukket med 2 HT-rør, motor rum udbrændt,  
     kabine lettere brand - og røgskadet., nabobil lettere varmeskadet  
     pga. strålevarme, skadested overdraget til politiet.  
 
13:51  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
15:21  Sjællandsgade  Elevator stop   Elevatorstop, nødåbnet elevatordør på fastlåst elevator imellem to  
     etager, og udtaget 6 personer.  
 
17:46  Øster Voldgade  Brandalarm   ABA alarm udløst pga. påsat brand. Brand slukket inden vores  
     ankomst. Stedet blev udluftet, og overgivet til politiet.  
 
18:05  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra  
     madlavning.  
 
18:37 Tranumparken  Container-Mindre brand Tøjcontainer i brand. Slukket med 1 HT-rør. 
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18:59  Frederikssundsvej  Færdselsuheld  Færdselsuheld, ved beredskabets ankomst var 2 biler kørt sammen,  
     ingen personskade, skadestedet blev sikret og der blev opsamlet  
     vragdele på kørebanen fra køretøjerne, skadestedet efterfølgende  
     overdraget til politiet.  
 
19:44  Gartnergade   Skraldespand i det fri-Brand  Brand i glasfibercontainer op ad plankeværk. Slukket med HT ‘er  
     tilsat a-skum.  
 
22:14 Stenager  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:52  Øster Voldgade  Brand i affaldsoplag i det fri Ild i affald. Slukket ved ankomst. 
 
23:22  Slotsherrensvej  Redning/ ulykke  Person fastklemt imellem personbil og lastbil. Personen frigjort og  
     overgivet til ambulancetjenesten.  
 
23:29 Stenager  Brandalarm  Blindalarm. Melder aktiveret pga. et brandtryk fra ældre dame. Glas skiftet. 
 
00:17  Vendersgade   Affaldsoplag i det fri-Brand  Bål på gaden, slukket af politiet inden vores ankomst.  
 
01:12  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm idet argonite anlæg var aktiveret uden påviselig grund.  
 
01:24 Brøndby strand/ Affaldsoplag i det fri-Brand Ild i avisbunke og en skraldespand på perron. Slukket med 2 stk. 9 L vandslukker. 
 Station 
 
03:30  Vodroffsvej   Færdselsuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, væltet  
     cyklist, havde ramt en parkeret personbil, beredskabet afmeldt af  
     første ambulance ved ankomst til stedet, ikke behov for beredskab. 
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06:07  Bentzonsvej   Ild i lejlighed  Ild i lejlighed viste sig ved beredskabets ankomst til stedet at være  
     brand i kælder, i 3 affaldscontainere ved vaskemaskine og  
     tørretumbler, slukket med HT.  
     Lidt røg på fortrappe, overliggende lejligheder evakueret, kraftig  
     Røg spredning til bagtrappe, hold indsat for ventilering af  
     denne, eftersyn i tag rum, som viste sig at være en lejlighed, intet at  
     bemærke.  
     Brand i kælder stod ud gennem adgangsvej til kælder fra  
     kældertrappe på bagside, vinduer i stuetagen på bagside var  
     varmesprængte. Hoveddør til stuelejlighed til venstre sprængt,  
     røgfyldt, ingen brand, lejlighed afsøgt, intet at bemærke,  
     overtryksventilering iværksat, skadested efterfølgende overdraget  
     til skadeservice, brandstedsevaluator og politi. 


