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09:32  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Glemt plast skål på tændt komfur, havde afgivet røg og derved aktiveret brandalarmerings  
anlægget. Skål fjernet og lokale. 
 

09:54 Rypehusene  Vandskade  Støre vandskade i butik, beredskabet lukkede for vandet og iværksatte afledning og opsugning af  

     vand. Skadeservicefirma tilkaldt for assistance med opsugning af vandet, da de ankom blev  

     skadestedet overdraget til dem. 

10:12  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved brv. Ankomst.  
 
10:19  Sundbygårdsvej Brandalarm   Ild i askebæger, slukket af personale før beredskabets ankomst.  
 
12:42  Humletorvet  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:43  Midtfløjene   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Produktionsanlæg.  
 
12:57  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

13:25  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
udførelse af andet arbejde. 
 

13:43 Nordmarks Alle Brandalarm  Blind alarm, grundet/damp os fra madlavning. 

13:56  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra håndværkers arbejde tæt på  
detektoren.  
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14:18  Grønløkkevej  Ild i træ   Ild i træ. Slukket med et HT rør.  

14:25 Planteheldvej  Gasudslip  Blind alarm, idet anmelders iagttagelser ikke stemte overens med virkeligheden. 

15:47  Havnegade  Olie spild   Eftersyn for oliefilm på vand. Intet at bemærke.  
 
16:00  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:11 Nordre Fasanvej Eftersyn  Eftersyn for intern røgalarm i beboelsesejendom. Ved beredskabets ankomst  

    havde beboer selv konstateret fejl i egen røgalarm. 
 
18:34 Hvidovrevej   Brandalarm  Blind alarm, grundet/damp os fra madlavning.  

18:17  Selsøvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
18:43  Østbanegade   Gas udslip  Eftersyn for gaslugt i opgang. Ved beredskabets ankomst konstateres der lugt af maling. Beboer  

orienteret om at kontakte ejendommens vicevært.  
 

19:13  Løvstikkevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjernekaster.  
 
19:56  Kalvebod Brygge  Forurening   Oprydning efter mindre færdselsuheld. Udlagt absodan for opsamling af spild.  
 
23:24  Christiansmindevej  Eftersyn   Eftersyn for aktiveret intern brandalarm i beboelsesejendom. Ved beredskabets ankomst kunne  
     det konstateres, at beboer selv havde slukke brandalarmen. Intet foretaget. 

 
01:34  Amagerfælledvej  Ild i container   Ild i to glasfiber containere. Slukket med et HT rør. Skadestedet overdraget til politiet. 
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04:03 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en truck havde påkørt alarmtryk. 

07:08  Hjørnelodden   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
07:56 Tomsgårdsvej  Eftersyn  Mindre ildløs i lejlighed, en person reddet ud og overgivet til ambulancen. Lejligheden af slukket  
     samt udluftet. Skadeservicefirma tilkaldt. Skadested overgivet til politi. 


