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09:12 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværkere. 
 
10:10  Stæhr Johansens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:24 Fabriksparken  Brandalarm  Blindalarm, grundet håndværkere. 
 
14:05 Sognegårds Alle  Ild i container  Ild i container, slukket med et HT-rør. 
 
15:05  Skydebanegade  Gaslugt i bygning  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viser  

sig, at lugten stammede fra lejlighed hvor kvinder var i færd med  
at montere kunstige negle. Overdraget skadestedet til politiet.  

 
15:32 Rødovre Centrum Brandalarm  Blind alarm, grundet tobaksrygning. 
 
15:48  Blokland   Ild på trappe   Ild i autobarnestol, placeret i opgang, slukket af politiet ved hjælp  

af pulverslukker. Foretaget efterslukning og udluftning af  
opgangen. Overdraget skadestedet til politi og skadeservice.  

 
19:34 Vester vej  Eftersyn  Mad brændt på!   
 
20:03  Gyldenløvesgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
20:14 Hvidovre Station Ild i skraldespand Ild Slukket med et HT-rør. 
 
20:16  Hesseløgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:28 Nykær  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med et HT-rør.    
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20:37  Holbækmotorvejen Færdselsuheld   Færdselsuheld, Holbækmotorvejen, Vesterbro Fleksibel enhed,  
medsendt i udrykningen sammen med station Hvidovre.   

 
21:23  Hovedvagtsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 
21:59  Baggesens gade  Eftersyn   Eftersyn i forbindelse med fejl på fyrværkeri, flere batterier der ikke  

fungerede korrekt, politiet kontaktet, forebyggende afdeling  
orienteret, politiet kontakter sikkerhedsstyrelsen.  

 
04:56  Ryparken   Brandalarm   Eftersyn i forbindelse med at intern røgalarm på trappe var  

aktiveret, ved beredskabets ankomst til stedet var der intet at  
bemærke på trappen, anmelder havde fjernet batterierne i  
røgalarmen inde vores ankomst. 

05:25  Borgmester Christiansens Gade Eftersyn   Eftersyn af lejlighed i forbindelse med brændt mad, som havde  
     udviklet en del røg, lejligheden udluftet. 
 
06:18 Risbjerggårds Alle Eftersyn  Brand i naturgasfyr, slukket før ankomst, udluftet. 
 

 

 

  

 

 


