DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-05-2018 til kl. 08.00 den 22-05-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

09:09

Ryparken

Ild i lejlighed

Ild i altankasse og parasol. Altankasse lettere brandskadet, parasol brændt. Slukket med vand fra
vandhane.

09:27

Robert Jacobsens Vej

Ild i container

Ild i container slukket med HT-rør og tågesøm tilsat A-skum. Container brandskadet med
gennembrænding i siden.

12:22

Edvard Griegs Gade

Assistance til ophjælpning.

Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient og åbning af dør, hvor beboeren lå bag
klemt inde bag sin rollator. Rejst 12 m. stige i gården og skaffet adgang via åbentstående vindue.

13:21

Leddet

Ild i lejlighed

Tørkogt gryde, lejligheden udluftet. Eftersyn foretaget.

13:53

H.C. Andersens

Ild i container

Ild i skraldespand slukket med HT-rør.

14:24

Ejler Billes Allé

Eftersyn

Spor efter vandnedsivning fra 4. sal ad trappe til P-kælder. Kunne ikke lokalisere hvorfra vandet var
sivet, antageligt fra stigrør. Ingen indikation på ABA- eller sprinklercentral. Røglems styring bippede
antageligt som følge af fugt.

16:56

Rådmand Steins Alle

Brandalarm

Grydelap glemt på tændt komfur, fjernet før beredskabets ankomst.

18:56

Islands Brygge

Ild i container

Røg fra visne kastanje blomster, trådt ud med en støvle.

21:20

Sionsgade

Ild i container

Ild i 200 l container slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn. Rekvireret politi grundet formodning
om gerningsmand i området.

21:34

Bystævneparken

Brandalarm.

Ild i dyne. Personale bar dyne ud i baderum og slukkede ildløs med håndbruser. Foretaget
udluftning og eftersyn.
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18:35

Brøndby Nord Vej

Ild i skraldespand

Ild i skraldespand. Slukket med 1. HT

21:58

Brøndby Møllevej

Eftersyn

Slukket glødebrand i spagnumbed.

22:11

Fensmarkgade

Brandalarm.

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

00:30

Magistervej

Ild i knallert

Ild i knallert slukket med HT-rør. Grundet knallertens placering under vindue i beboelsesejendom
suppleredes udrykningen til niveau 2. Denne dog afmeldt kort tid efter. Politiet overtog
skadestedet.

00:41

Strandskolevej

Ild i græs

Ild i papiroplag, slukket med 1. HT.

02:27

Kornmarksvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

06:31

Kindebjergvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grundet damp fra bad.
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