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10:34 Pagteroldvej  Brøndulykke  Person reddet op af grundvandsbrønd, personen overgivet til ambulance og læge. 
 
11:21  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
12:19  Dronningens Tværgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabet ankomst. 
 
14:15  Nimbusparken  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
15:11  Sjællandsgade  Røg fra Lejlighed  Ild i affaldscontainer i kælder, slukket med HT-rør. Opgang og kælder udluftet og skadestedet  
     overdraget til skadeservice firma. 
 
15:15 Kettegård Alle  Ild i skraldespand Ild i skraldespand ved akutmodtagelsen. Slukket med vandslukker. Ruder varmesprængte.

     Skadestedet overdraget til hospitalets personale. 

16:04  Gammel Køge Landevej  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld.  
 
16:58  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:55  Borgmester Fischers Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskabet var retableret ved brandvæsnets ankomst. 
 
17:59 Brøndby Parkvej Røg fra lejligheden Mad brændt på. Foretaget eftersyn samt udluftning. Beboer tilset af ambulance. Skadestedet  

     overdraget til politiet. 

18:21  Portugalsgade  Ild i container   Ild i container, slukket med HT-rør.  
 
20:52  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
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23:28  Wilders Plads   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

23:48  Thorshavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
00:31  Bådehavnsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
02:22  Haraldsgade   Ild i bil  Ild i bil, slukket med 2 HT-rør.  
 
04:57  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad. 

05:18 Kanalens Kvt.  Røg fra lejligheden Ildløs i lejlighed, beredskabet indsatte straks på personredning, en person fundet og bragt til den  

     ventende ambulance.  Beredskabet udluftede lejligheden og overgav derefter opgave til 

     skadeservicefirma og politi. 

06:46  Kingosgade   Røg fra Lejlighed  En aktiveret røgalarm fra en lejlighed medførte tilkaldelse af beredskabet. En nabo havde banket  
     på døren af flere omgange, men ingen åbnede. Opbrudt døren for adgang til lejligheden, 
     konstateret glemt pizza i ovnen samt en lidt overrasket beboer. Foretaget udluftning samt 
     nødtørftig retablering af døren. Orienteret politiet på stedet. 
 


