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08:03  Nørre Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
08:17  Digevej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
08:25 Rådhusparken  Brandalarm  Blind alarm, idet et brandtryk var aktiveret uden grund. 

08:52 Sydholmen  Brandalarm  Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand i detektor grundet rengøring. 

09:14  Grønnegårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
10:44  Bratskovvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
11:05 Essedal  Brandalarm  Blind alarm, idet alarmen var aktiveret uden påviselig grund. 

11:26  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
12:40  Stormgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
 
12:54  Kilevej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
13:12  Hermodsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

Detektoren. 
 

13:21 Trædrejerporten Brandalarm  Blind alarm på grund af teknisk fejl på anlægget. 
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13:59  Lautrupsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
Detektoren. 
  

14:16  Vingårdstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
14:55  Esther Møllers Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:14  Frimestervej   Røg fra trappe  Røgudvikling fra glemt madvare i gryde over tændt blus. Tryksat opgangen før adgang til  

lejligheden. Foretaget eftersyn, kølet gryden i køkkenvasken samt foretaget udluftning. En person, 
der selv kunne forlade lejligheden tilset af ambulancepersonalet. Overdraget skadestedet til 
politiet. 

 
17:19 Naverland  Brandalarm  Blind alarm, idet sprinkleranlægget var aktiveret grundet teknisk fejl.  

17:35 Kirkebjerg Parkvej Røg fra bygning Ild i container, slukket med HT. 

21:29 Fiskehusene  Ild i bil  Ild i dæk på personbil, slukket med HT. 

21:41 Kirkevej  Trafik ulykke  Personbil mod vejtræ, beredskabet sikrede skadestedet og frigjorde en patient fra køretøjet.  

     Beredskabet ryddet kørebanen for vragdele og skubbede køretøjet ind i rabatten. Politi overtog  

     skadestedet. 

19:29  Hans Kirks Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
19:59  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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20:19  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
22:01  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:23  Wildersgade   Eftersyn   Eftersyn for mulig skorstensbrand. Foretaget nærmere eftersyn af skorsten med termisk kamera (  

40 grader) Ingen gløder eller flammer ved beredskabets ankomst. Beboer kontakter selv  
skorstensfejer.  
 

22:35  Skjulhøj Allé   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
00:14  Arni Magnussons Gade  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
 
00:28 Tornegårdsvej  Ild i bil  Ild i personbil, slukket med 2. HT. 

06:14 Jyllingevej  Ild i bil  Ild i dæk på Lastbil, slukket med HT.  


