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10:39  Meldahlsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret ved en håndværkers beskadigelse af anlægget under  
       udførelse af andet arbejde.  
 
14:18  Prinsesse Charlottes  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra en røgmaskine.  
                          Gade  
 
14:50  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
15:55  Nitivej   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
18:00  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:30  Hans Knudsens Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:38  Nyhavn   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:45  Prins Jørgens Gård  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:54  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:10  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:28  Smallegade   Trafikulykke   Trafikulykke hvor føreren af personbil havde påkørt to parkerede biler. Foretaget opsamling af væsker     
       samt fejet vejbanen. Ingen personskade, orienteret politiet på stedet.  
 
23:53  Borgervænget  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved dampudslip ifm. udskiftning af kedel. 
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00:28  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
00:52  Belgiensgade   Eftersyn   Ild i gryde slukket af beboer. Tøj med gløder bragt til det fri. Opgang og begge lejligheder på 2.  
       sal udluftet. Lejligheden over skadestedet efterset.  
 
01:05  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
03:31  Colbjørnsensgade  Ild i container   Mindre plastik container brændt ned.  
 
04:03  Rejsbygade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 


