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08:14  Krystalgade   Redning Andet  Assistance til Politiet, for adgang til bygning.  
 
08:43  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
09:36  Vestergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
09:59  Rådhuspladsen  Brandalarm   Tur annulleret.  
 
11:11  Holbergsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:15  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:30  Jagtvej   Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. 2 stk. patienter kørt på hospitalet.  
 
11:35  Sundholmsvej  Brandalarm   Ved beredskabets ankomst til stedet, bliver vi mødt af personalet som oplyser at der  
     har været ild i en juledekoration. Branden blev hurtigt slukket af personalet på stedet. Eftersyn  
     foretaget og der foretages en mindre røgudluftning.  
 
11:48  Sluseholmen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:47  Æbeløgade   Brandalarm   Blind alarm, detektor var aktiveret af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 

 
12:52  Solbjerg Have  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret pga. røg fra et askebæger.  
 
12:54  Saxogade   Bål på gade   Røg fra grill, blev forvekslet med gadebål.  
 
14:38  Tagensvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
15:57  Kildeager   Eftersyn   Eftersyn efter ild i gasovn, ved ankomst til stedet kunne det konstateres at der ikke var ild i ovn,
     men ild i bradepande med en stor mængde fedt, denne blev sat i køkkenvask.  
     Ellers intet at bemærke.  
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15:58  Valhalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
16:25  Provstevej   Eftersyn   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var i normaldrift ved beredskabets ankomst.  
 
16:55  Kong Georgs Vej  Eftersyn   Eftersyn for slukket stearinlys, borger sidder i kirke og kommer i tanke om at han "måske" har glemt 
     et levende lys. Ved beredskabets ankomst til stedet er der intet at bemærke på adressen, beboer 
     kom løbende og konstaterer at alt var i den skønneste orden.  
 
17:24  Adolph Steens Alle  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, viste sig at være glemte effekter på komfur med 2 tændte kogeplader. Effekterne
     fjernet fra komfur og bragt til det fri og afslukket med HT. Lejlighed afsøgt ingen personer hjemme.  
     Lejligheden overtryksventileret og ovenliggende lejligheder efterset samt bagtrappe. Intet 
     at bemærke. Der var røg og sodskader på vægge bag komfur i køkken, skadeservice rekvireret. 
     Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.  
 
17:36  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:15  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
18:25  Veras Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:10 Hvidovre station Ild i container  Ild i aviscontainer, slukket med et HT-rør. 
 
21:54  Næstvedgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:24  Ved Klosteret   Ild i lejlighed   Ild i gardin i stuen slukket af beboer. Ved beredskabets ankomst til stedet, foretages eftersyn 
     foretaget med  termisk kamera i lejligheden samt på loftet. Intet at bemærke. skadeservice 
     tilkaldt. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
23:21  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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01:23 Kornmarksvej  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af upåviselig årsag. 
 
02:49  Toftegårds Allé  Ild i bil  Ild i bil, viste sig ved beredskabets ankomst til stedet, at være en Ford 4 hjulstrækker der havde 
     torpederet en parkeret bil og kørt ind i tom butik. Politiet konstaterede røg fra bil.   
     Beredskabet afmonterede batteripol på 2 stk. batterier. Personerne i bilen var stukket af. 
     Skadestedet overdraget til politiet.  
 
05:33  Tranehavegård  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 

 

 


