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08:27  Händelsvej   Eftersyn   Glemt gryde på komfur. Lejlighedens beboer tilset, ønskede ej hjælp.  
 
08:34  Blegdamsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning  
 
09:08 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
09:09  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
09:34  Borgervænget   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:38  Levantkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
11:17  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:28  Store Mølle Vej   Eftersyn   Ejendomsinspektører havde fundet større oplag (1000 l) af maling i kælderrum. Mærket brandfarligt.  

Efter aftale fjernet fra ejendommen dags dato.  
 
12:42  Nordre Frihavnsgade  Røg fra Butik   Ved ankomst lettere røglugt i kælder under butik, konstateret kortslutning i transformer.  

Butik og kælder ventileret, skadeservice tilkaldt.  
 
13:38 Borups Allé  Trafik ulykke   Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld mellem 3 biler. 
 
13:39  Vindmøllevej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
15:15 Florasvej  Brandalarm  Blind alarm, grundet madlavning.  
 
15:48  Toldbodgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
15:45 Motorring 3  Trafik ulykke  Sikring af skadested, oprydning. 
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18:47  Ved Sønderport  Affaldsoplag i det fri-Brand  Tændt stearinlys på gravsted, slukket ved ankomst.  
 
19:03 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, grundet rengøring. 
 
19:21  Dronningens vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
19:21  Amagermotorvejen Brand-Lastbil/Bus  Overophedet bremser på bus. Kølet med højtryksrør og fulgt til værksted.  
 
19:52  Telemarksgade   Røg fra Lejlighed  Beboer forsøger at slukke stearinlys med vand. Bliver forbrændt og lettere kvæstet.  

Ved vores ankomst, ingen ildebrand, førstehjælp indtil ambulancens ankomst.  
 
20:33  Kronprinsensgade  Brandalarm   Mindre ildløs i elektrisk lys, slukket før ankomst.  
 
21:04 Kettegård Alle  Eftersyn  Røg fra defekt ovn, beboer vejledt. 
 
22:00  Rosenørns Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:00  Tagensvej   Eftersyn   Eftersyn i etageejendom, i forbindelse med aktiveret røgalarm.  

Konstateret let røglugt fra lejlighed. Fundet tørkogt gryde på  
tændt gaskomfur. Gryde sat i vasken samt komfuret slukket, og lejligheden udluftet.  

 
23:25  Junggreensvej   Redning Andet   Assistance til ambulancetjenesten.  
 
00:45  Refsnæsgade   Brand-Bil i det fri  Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt.  
 
02:03  Greisvej   Ild i affald   Ild i affald, slukket med 10 L vandslukker.  
 
02:17  Amagerbro Torv  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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02:50  Bernstorffsgade  Trafik ulykke   Færdselsuheld med ild i bil, brand slukket af politi med pulverslukker før vores ankomst.  
Førstehjælp til 2 personer, overdraget til ambulancetjenesten og akutlæge. 
Køretøjer trukket ind til siden og kørebanen ryddet.  

 
03:09  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Mindre ild i askebæger eller lign slukket før ankomst. 
 
03:17 Tjørnehusene  Brandalarm  Blind alarm, grundet trykstød i sprinkleranlæg. 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


