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10:55  Strandvejen   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
  
12:19  Godthåbsvænget  Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg kommune med flytning af patient  
 
13:37  Sonnerupvej   Røg fra Villa   Ved beredskabets ankomst, ses der røg fra tag, naboer fortæller at beboerne ikke er hjemme. 
     Konstateret ildløs i bryggers og indsat 1 tur med HT-rør for afslukning.  
     Foretaget eftersyn for brand  og røgspredning, samt efterfølgende ventileret huset.  
     Skadestedet overdraget til politi og skadeservice firma.  
 
14:17  Oldermandsvej  Spuling af gade  Assistance til politiet.  
 
14:42 Mannavej   Eftersyn  Mindre ildløs i tagudhæng. Opskåret dele af taget og foretaget efterslukning.  

     Overdraget til tagdækker. 

14:44 Frederikssundsmotorvejen  Trafik ulykke  Foretaget sikring af skadested samt oprydning efter færdsel.  

 
14:51  Rebæk Søpark  Brandalarm   Reel alarm, Ildløs i køkken. Ved ankomst var Ildløsen slukket af beboer med en brandslukker.  
     Køkken og gange udluftet og skade service tilkaldt.  
 
15:48  Smyrnavej   Ild i legehus   Ild i fyrværkeri, var slukket ved beredskabets ankomst.  
 
17:51  Betty Nansens Alle  Brandalarm   ABA skab stod med jordfejl i display. Tekniker tilkaldt gennem 112, ABA skab sat i service.  
 
 
18:39  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.  
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19:30  Kronprinsessegade  Brandalarm   Mindre ildløs i armlæn på kørestol, havde udløst mobilsprinkler.  
     Afbrudt for sprinkler, og udluftet lokale samt opsuget vand fra gulv. 

19:40  Lombardigade  Eftersyn   Blev mødt af hjemmeplejen der fortalte at de havde været på stedet siden kl. 18 og at de syntes at 

     der lugtede brændt. Eftersyn foretaget i køkken samt stuen iab.  

19:44  Vennemindevej  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke´.  

22:16  Jakob Dannefærds Vej  Ild i container   Papir og affald antændt i 8 fods container. Slukket med HT & skum.  
 
22:49  Amagerfælledvej  Ild i affald  Ild i møbler uden for. Bebor havde selv påbegyndt slukning af div. møbler samt hyndeboks. 
     Efterslukket med 1HT-rør tilsat A-Skum. Efterset skur samt hyndeboks iab.  
     Hyndeboks samt stol brandskadet. Politiet overtog.  
 
00:17  Rentemestervej  Bål på gade   Ild i papkasser med fyrværkeri, slukket med HT. Foretaget rundering præventivt.  
 
01:15  Enghavevej   Ild i affald   Ild i afskudt fyrværkeri batteri, slukket med vandslukker.  
 
02:25  Kirsten Walthers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyveri sikrings anlæg.  
 
04:13  Halmtorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

07:00  Halmtorvet   Ild i skraldespand  Ild i affaldsbøtte, slukket med HT-rør. 

  


