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10:20  Amager Boulevard  Trafikuheld  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
Afspærring og oprydning Politiet overtager skadested.  

 
11:25  Frederikssundsvej  Assistance til politiet  Assistance til politiet - HS rekvirerer, pga. fare for nedstyrtning af  

istapper fra tag. Istapper fjernet.  
 
12:50  Guldbergs Have  Ild i bygning   Ild i lejlighed, slukket med HT-rør tilsat a-skum. Ild i diverse indbo i både entre samt på altan.  

Beboer fundet på trappeopgang, hjulpet ned og overgivet til ambulancetjenesten.  
Ventileret og tryksat trappeopgang. Lejligheder på etagen samt etagen under, kontrolleret for  
røgspredning - iab. Tagetagen kontrolleret for røgspredning - iab.  
Skadeservice rekvireret Brandstedsevaluator tilkaldt Politiet overtager skadested.  

 
 
13:22  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:46  Strandvejen   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
13:47  Frederikssundsvej  Assistance til politiet  Assistance til Politiet med nedtagning af tagsten. Et par tagsten nedtaget. Politiet overtager skadested.
  
15:16 Tværvej  Ild i villa  Kraftigt ild i villa, slukket med flere rør. Skadeservice tilkaldt. 

15:47 Elefantens Kvt.  Ild i bil  Ingen ildløs, mulig defekt oliefyr i bilen 

16:55  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
18:06  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:24  Kødboderne   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
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20:01  Enghavevej   Færdselsuheld   Oprydning og fejning af kørebane efter mindre færdselsuheld.  
 
23:31  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad  
 
02:08  Kongebrovej  Ild i brønd   Mindre ildløs i brønd, slukket med HT-rør.  
 
02:24  Tibirkegade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
07:16  Øster Voldgade   Oversvømmelse  Melding om vandskade. Ved næremere eftersyn viste det sig at  

nogle vandhaner var åbnet i forbindelse med indbrud på skolen.  
Lukket for vandhaner og tørret lidt vand op fra gulvet. 

  

 

 

 

 

 

 


