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11:11 Sollentuna Alle Brandalarm  Påkørt sprinklerhoved. Skadeservice rekvireret. 

14:35  Borgergade   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
15:37  Valby Langgade Færdselsuheld  Foretaget sikring af skadested ved eneulykke hvor personbil var væltet om på siden. Foretaget sikring  

af skadestedet. En person overdraget til ambulance. Bilen vendt ved brug af redningskran og stillet i  
vejkanten efter aftale med politi og vejbanen rengjort for vragrester og glas. Skadestedet overdraget til 
politiet. 
  

15:39  Prags Boulevard Dyrredning   Skarv var dykket ind i betonkar og kunne ikke finde ud igen. Fuglen hjulpet op og efterfølgende sluppet  
fri. 
 

16:03  Rådhuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
16:04 Islevdalvej  Ild i bil  Ild i en truck. Slukket med et HT-rør. 

17:33  Islands Brygge  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
20:34 Smedeland  Røg fra industribygning Foretaget eftersyn. Umiddelbart intet at bemærke. Muligvis røg fra festfyrværkeri. 

21:59  Løvetandsvej   Eftersyn  Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
 
22:17 Brøndbyvænge Eftersyn  Foretaget eftersyn. Intet at bemærke. 

22:19  Amagerbrogade  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med HT-rør. 

23:23  Englandsvej   Færdselsuheld  2 biler impliceret. Foretaget sikring samt oprydning på skadestedet. En person overdraget til  
ambulance. Politiet overtog skadestedet. 

 
23:58  Raffinaderivej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. 
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06:56  Sundholmsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
07:37  Ourøgade   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 


