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08:15 Frydenhøjstien Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret ved den fejl.  
 
08:32  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af at der blev stødt til den ved en fejl.  
 
11:04  Ragnhildgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:09 Fortvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:16  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
12:42  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
13:12  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
14:14 Nyager vænge  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. Tekniker tilkaldt.  
 
14:56  Sigynsgade   Røg fra Lejlighed  Kraftig os fra madlavning, blev forvekslet med røg fra lejlighed. Beboer forklarede at han blot var i  
       gang med at lave mad. Eftersyn iab.  
 
16:56 Guldborgvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:18  Guldbergsgade  Bål på gade   Konstateret at der var hældt brandbar væske ud på asfalten på et areal af ca. 10 m2, ingen   
       umiddelbare tegn på at der har været brand. Udlagt ca. 25 l. absodan på væsken og opfejet  
       dette. Informeret politiet via vagtcentralen.  
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20:26  Christiansborg Ridebane  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:29  Peder Skrams Gade  Ild i bygning   Ild i køkken på kollegie, slukket med HT-rør. Anmelder/beboer informerede om at tagetage/5. sal  
       (etagen over branden) var evakueret ved beredskabets ankomst. Indsat 4 røgdykkerhold til hhv.  
       begrænsning af brand til køkken på 4. sal samt for eftersøgning/personredning på 4. sal. Lokaliseret og  
       slukket brand samt eftersøgt etagen, iab. Foretaget udluftning og efterslukning på 4. sal. Foretaget    
       eftersyn af 5. sal og 3. sal for røgspredning samt følgeskader, iab. Overdraget skadestedet til politi og    
       skadeservicefirma.  
 
20:37  Bernstorffsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
21:16  Rabarbervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
21:21  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
23:54  Godthåbsvej   Min. forurening-v/FUH Oprydning af vejbane efter trafikulykke, samt beskæring af påkørt vejtræ.  
 
01:47 Hvidovrevej  Ild i container  Ild i container. Varmesprængt vindue. Lettere røgskadet tøjbutik. Skadeservice rekvireret. Skadestedet  
       overdraget til politiet.     
 
05:48 Stenager  Ild i container  Ild i 2 plastcontainere i affaldsgård, slukket med 1 x HT-rør.  
 
07:45 Johan Krohns vej Ild i lejlighed  Mindre ildløs i køkken, på og omkring en brødrister. Branden slukket af personale med en  
      pulverslukker. Et røgdykkerhold indsat til efterslukning og udluftning. Beboer tilset af  
       ambulancetjenesten. Skadestedet overdraget til skadeservice og politi.  
 


