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08:47 M Bechs Alle  Brandalarm  Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
 
09:36  Allégade   Brandalarm   Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
  
09:44  Amager Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
09:51  Allégade   Brandalarm   Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
 
09:59 Hvidovre Strandvej Brandalarm  Blind alarm som følge af tobaksrygning tæt på detektor. 
 
10:06  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning. 
  
10:11  Øster Farimagsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
10:28  Gamle Carlsberg Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 
 
10:30 Islevdalvej  Færdselsuheld Bil mod bil. Foretaget sikring af skadestedet. En person skånsomt udtaget og overdraget til ambulance. 
 
10:33  Allégade   Brandalarm  Blind alarm som følge af håndværkeres arbejde. 
  
10:46  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
11:39  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:36  Dortheavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
13:13  Mozarts Plads  Brand i skraldespand Melding om brand i skraldespand i det fri, slukket af anmelder, udrykningen stoppet under fremkørsel. 
 
13:14  Enghavevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknik. 
 
13:14  Bådehavnsgade  Færdselsuheld  Foretaget sikring og oprydning på skadestedet. En person overdraget til ambulance.  
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13:29  Sigynsgade  Færdselsuheld  Afmeldt af ambulancetjenesten under fremkørsel. 
  
13:39  Stevnsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
 
15:01  Sjælør Boulevard Redning  Mand i elkørestol gået gennem is på større vådområde på kirkegård. Kørestolen havde boret sig ned i  
     mudder under isen. Kørestol inkl. mand og hund løftet ind på fast grund. Borgeren sendt hjem til et  

varmt bad. 
 

15:12  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
15:26  Gammel Køge Landevej  Færdselsuheld  Sikring af skadested. En person med nakkesmerter skånsomt udtaget af ambulancetjenesten.  

Foretaget oprydning på skadestedet. 
 

15:50  H.C. Andersens Boulevard Mindre forurening  Opsamlet bildele og glasskår på et område ca. 6 m2 efter færdselsuheld, ingen af de implicerede biler  
på stedet ved beredskabets ankomst. 
 

15:51  Julius Thomsens Gade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknik. 
 
15:55 Rødovre Centrum Ild i lastbil/bus  Blind alarm, idet anmelder antog røg fra oliefyr for brand. 
 
15:57  Frederiksberggade  Elevator stop   Elevatorstol havde sat sig imellem 4 og 5 sal, på grund af for mange personer i elevatoren. Udtaget 4  

Personer. 2 personer måtte ned at ligge da de var blevet dårlige (overophedet) de fik lidt vand og  
psykisk førstehjælp. Der blev ikke behov for ambulance. 
 

20:19  Jagtvej   Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med 10 L. vandslukker. 
 
21:11  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
22:21  Støberigade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknik. 
  
22:34  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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22:56 A.C. Meyers Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknik. 
 
23:19 Amagermotorvejen Ild i bil/personbil Foretaget sikring af skadestedet. Slukket ild i bil vha. et HT-rør. 
 
23:27  Skyttegade   Assistance til politiet  Assistance til politiet med adgang til skole. 
 
23:37 Brøndbyøstervej Færdselsuheld Bil på taget. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet. 
 
02:19  Jagtvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
02:48  Bernhard Bangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 
 
02:48  Vesterbrogade Eftersyn  Eftersyn for røg i kælder. Cigaretskod havde haft antændt affald i lyskasse. Kælder udluftet. 
  
03:16  Korsager Allé   Ild i bil   Ild i førerkabine på ikke indregistreret varevogn. Slukket med et HT-rør. 
 
07:10 Vestergårdsvej Røg fra lejelighed Let røglugt. Foretaget eftersyn. Intet at bemærke. 


