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10:21  Arkonagade   Eftersyn   Eftersyn for røg og flammer over 2 opgange. Anmeldelsen kom fra en ældre medborger.  
       Stigen rejst for eftersyn, intet at bemærke. Hjemmeplejen ankommer mens vi er der, og kan fortælle  
       at de netop er på vej for at give borgeren et besøg.  
 
10:52  Fabrikmestervej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
12:49  Brydes Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:30  Sølvgade   Trafikulykke  Trafikulykke mellem to biler, alle var ude af køretøjerne ved beredskabets ankomst, sikret skadestedet  
        og rengjort kørebanen for vragdele, biler skubbet ind til siden således vejen kunne åbnes. Overdraget  
       skadestedet til politiet.  
 
15:40  Torvegade   Trafikulykke   Trafikulykke mellem to biler, der var ingen fastklemte personer i køretøjerne, dog havde en person  
       nakkesmerter, stabiliseret nakken og efter ambulancepersonalets anvisninger kunne denne selv  
       forlade køretøjet. Bilerne kørt ind til siden således at trafikken atter kunne passere. Overdraget  
       skadestedet til politiet.  
 
19:21 Tårnvej  Elevatorstop  3 personer hjulpet ud af elevator.  
 
19:54  Henrik Gerners Plads  Assistance   Assistance til militærpolitiet med nedtagning af flag.  
 
20:11 Lundedammen Eftersyn  Brændt plasticbøtte på komfur. Udluftet og beboer vejledt.  
 
01:29  Ottiliavej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
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02:11  Bøhmensgade  Oversvømmelse  Pexrør på badeværelse røget ud af fordeler, varmt vand fossede ud fra samling, men kunne aflukkes  
       ved hjælp af ballofix. Ingen vandskade, da vandet løb ud via gulvafløb, beboer luftede selv dampen ud.  
 
02:14  Løvstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret Årsag ukendt, glas i brandtryk var ikke aktiveret.  

04:01 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

05:11 Byparkvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra askebæger.  

07:33  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

 


