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09:49  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
10:58  Willemoesgade   Eftersyn   Ukendt lugt i opgang, konstateret der var tale om madlavning. Intet foretaget.  
 
11:37  Lygten   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
11:51  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.  
 
12:00  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
13:52 Vibens kvarter  Redning   Ass. til ambulance.    
 
16:39  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:11  Grønnegade   Røg fra tag   Ved ankomst ingen røg, drejestige rejst for eftersyn, intet fundet.  

Formoder der var tale om røg fra optænding.  
 
19:38  Sjælør Boulevard  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
20:15  Hillerødgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
20:39  Ravennavej   Oversvømmelse Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade. Vand  

strømmer ud ved vandhanen i køkken. Lukket for vandet og skrabet ca. 100 liter vand til afløb.  
 
22:06 Tjørnevangen  Ild i container  Bål på gaden, slukket med et HT-rør. 
 
22:58 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, grundet damp fra kompressor. 
 
23:07  Sankt Pauls Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
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00:23  Skindergade   Elevator stop   Åbnet elevator og hjulpet 2 personer ud.  
 
00:30 Bymuren  Ild i bil  Ild i bil, slukket ved ankomst, overdraget til politiet. 
 
03:19 Kisum Parken  Brand alarm  Blind alarm, grundet tobaksrøg. 
 
03:45  Nordre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 


