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08:10  Guldbergsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
09:02 Risbjergvej  Brandalarm  Blind alarm. Håndværkeres arbejde. 
 
09:26  Niels Ebbesens Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:57  Niels Ebbesens Vej Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde. 
  
09:57  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra opvaskemaskine. 
 
12:55 Nørrekær  Brandalarm  Intet at bemærke. 
 
13:08  Thorsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
13:43  Øster Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
 
13:54  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
14:23  Sylows Plads   Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.  
 
15:46  Carl Jacobsens Vej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:56  Vandkunsten   Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget. 
 
16:03  Tietgensgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:08  Ravnsborggade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:11  Rolighedsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:55  Brønshøjvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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19:36  Sankt Knuds Vej  Eftersyn   Elektrisk kortslutning, røglugt i entre, årsagen til dette var dårlig samling af ledninger i kabelbakke under  
     loft i entre, mindre røg og brandskade i entre. 
 
02:25 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm i forbindelse med rengøring. 
 
01:58  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Brandalarm på plejehjem, viste sig at være opstået på grund af ild i askebærer på værelse, mindre  

røgudvikling, værelse og gang udluftet. 


