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08:24  Teglholm Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:22  Dalgas Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:37  Thyregodsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:44  Holmens Kanal Eftersyn   Eftersyn for kemisk lugt. Ved nærmere eftersyn viste det sig at være rengøringsmiddel på  

linoleum gulv. Der blev ikke foretaget yderligere. 
 
10:58 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet personalet havde fejlbetjent anlægget. 

12:30 Brøndby Stadion Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet dam/os fra madlavning. 

13:17  Otto Busses Vej  Brandalarm   Blind alarm idet en linjedetektor blev aktiveret af arbejdes lift. Foretaget eftersyn, iab.  
 
13:22  Spøttrupvej   Eftersyn   Beboer havde før beredskabets ankomst slukket mindre ildløs i skraldebøtte under køkkenvasken.  

Foretaget eftersyn i lejligheden, iab. Beboer havde ligeledes selv sørget for udluftning af 
lejligheden. 
 

13:26 Neergård Alle  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

14:22  Gammel Køge Landevej Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
14:36  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
16:52  Rantzausgade  Trafik ulykke   To biler kørt sammen. Ingen personskade. Der blev foretaget mindre oprydning af kørebane. 
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17:43 Brøndbyøstervej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet dam/os fra madlavning. 

20:07 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet dam/os fra madlavning. 

21:45  Dannebrogsgade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
21:55 Stavnsbjergvej  Ild i skorsten  Beredskabet fortog eftersyn på skorsten, ingen brand. Ejer tilkalder skorstensfejer.  

22:04  Bispebjerg Bakke  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
22:11 Rosenhøj  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet tobaksrygning. 

23:37  Ærtevej   Røg fra Lejlighed  Ved beredskabets ankomst bliver der taget kontakt til overbo der har observeret røg fra sin  
underbos lejlighed. Ved nærmere eftersyn er der tale om mindre røgudvikling fra altan. Drejestige 
rejses og kan konstaterer, at det gløder i en urtepotte med cigaretter. Urtepotte slukke med 
vandslukker. Skadestedet overdraget til politiet. 
 

02:16 Engager  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet dam/os fra madlavning. 

03:18  Sundholmsvej   Brandalarm  Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en person som er overleveret til politiet.  
 
03:41  Birketinget   Ild i bil   Ild i tre biler ved ankomst. En varevogn udbrændt og 2 personbiler kraftig brandskadet. St. H indsat  

med to HT´er og st. C indsat med en HT. Ingen brandspredning til bygning. Politiet overtaget. 
 

03:58  Prins Constantins Vej Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen 

04:51 Hvidovrevej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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07:25 Jyllingevej  Olie spild  Mindre spil fra personbil, beredskabet udlagde Apsol og skubbede køretøjet ind til siden. 

 

   

 

 

  


