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08:17 Rødovre Stationsvej Trafikulykke  Lastbil påkørt personbil, en person med nakkesmerter, frikendt af ambulancen. Skadestedet  
       overdraget til politiet.  
 
10:39  Bag Søndermarken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
10:59  Hesseløgade   Brandalarm   Vand fra åbenstående hane sivet gennem etageadskillelse og kortsluttet brandmelder.  
 
13:09  Duevej   Assistance til politiet  Assistance ved sprængpudeaktion. Ikke i brug.  
 
13:29  Palægade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
13:31 Kirkesvinget   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:38  Bag Søndermarken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med ophjælpning af borger.  
 
14:31  Landgreven   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:35  Howitzvej   Trafikulykke  To personbiler kørt sammen. Ingen personskade, kun mindre materielle skader på biler.  
 
16:39  Trekronergade  Assistance   Strop fra stillads blæst ned på kabel til gadebelysning, strop der ikke var strømførende nedtaget.  
 
17:11  Sundholmsvej   Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.  
 
18:17 Søndre Ringvej Min. Forurening-v/FUH 2 biler i færdselsuheld, en del materiel skade. Vragdele spredt på vejbane. Oprydning foretaget.  
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18:57  Emdrupvej   Trafikulykke  Rekvireret for rengøring af vognbanen efter færdselsuheld. Fejet kørebanen for diverse vragrester.  
 
20:18  Venøgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:32  Bag Søndermarken  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med løft af borger.  
 
21:29  Murergade   Eftersyn   Foretaget eftersyn for benzin lugt i kælder. Konstateret svag lugt af benzin fra MC værksted. Aftalt  
       med beboer at de får adgang til MC værkstedet via beboerformand i morgen tidlig.  
 
21:59  Overgaden Neden Vandet Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
22:04  Roskildevej   Ild i affald   Afbrænding af fyrværkeri, slukket gløder med HT-rør.  
 
00:07  Stradellasvej   Røg fra Lejlighed  Ild i juledekoration der var båret ud på opgangen af beboer. Beboer havde slukket denne før  
       beredskabets ankomst. Foretaget eftersyn og udluftning af opgangen. Overdraget skadestedet til  
       politiet. 
 
02:10 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
02:47 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. Tekniker tilkaldt.  


