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09:15                   Abildager                                        Brandalarm                                     Blind alarm, melder aktiveret af støv fra håndværkere. 

09:23  Bryghuspladsen  Brandalarm   Blind alarm, melder aktiveret af på grund af hærværk. 

09:26  Nansensgade   Røg fra Lejlighed  Mindre ildløs i lejlighed. Indsat med HT rør til slukning og   tryksætning for fortrappe. Ildløs i sofa.  

    Mindre røgspredning til overliggende lejlighed. Lejlighed ventileret. Der foretages nærmere eftersyn for 

    mulig brandspredning i konstruktionen med termisk  kamera. Intet at bemærke.  

    Skadestedet overdraget til politiet og skadeservice.    

10:48  Brøndkærvej   Eftersyn   Eftersyn for gammelt stofbeklædt ledningsnet og bakelit kontakt som havde afgivet stor varme under 

    støvsugning. Intet at bemærke ved ankomst.   

11:07  Rørsangervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:09 Industriholmen  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af støv fra håndværkere. 

12:044 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af os fra madlavning. 

14:13  Rørsangervej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra   håndværkers arbejde tæt på detektoren.   

 

15:14                   Falkoner allé  Trafik ulykke   Mindre færdselsuheld mellem to biler. Ingen personer i køretøjet. Der foretages mindre oprydning af  

     fragtmenter på kørebane. Skadestedet overdraget til politiet. 

15:28  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.   

17:01  Ved Stigbordene  Eftersyn   Ildløs i gasflaske på altan. Beboer havde selv fået lukket for gassen inden beredskabets ankomst.  

     Ingen yderligere brandspredning.   
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18:02  Ålekistevej   Trafik Ulykke   Eneuheld hvor motorcykel var væltet, ingen personskade. Foretaget rengøring af vejbanen for benzinspild og 

    diverse vragdele.  Overdraget skadestedet til politiet. 

18:09  Bryggervangen   Brand Andet   Eftersyn for aktiveret klokke i sprinklercentral. Intet at bemærke. VC orienteret og kontakter bygningsejer.   

19:56 Islevdalvej  Olie spild  Mindre olie spild efter en væltet motorcykel. En person indbragt med ambulance til skadestuen. 

    Udlagt absodan på spildet. 

20:03  Godsbanegade   Spuling af gade   Assiatance til kommunen med rengøring af fortov.   

21:29  Thorupgård Allé  Eftersyn   Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet røg. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

21:57 Banehegnet  Ild i container  Mindre ildløs i en 80 liters plast container. Slukket med en trykvandslukker. 

22:42  Moselgade   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.   

23:23  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   

23:28  Poppelstykket   Brandalarm   Falsk alarm, brandtryk var aktiveret uden grund. 

00:11  Danneskiold-Samsøes allé  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen. 

00:37  Carl Th. Dreyers Vej  Ild i container   Ild i 600 l container i skur, slukket med HT-rør. Container stærkt brandskadet, skur røg og sodskadet  

    indvendigt. Overdraget skadestedet til politiet.   

03:08  Roskildevej   Eftersyn   Åbning af sikkerhedsdør for ambulancetjenesten. 


