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08:58  Vanløse Allé   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:12  Bryghuspladsen Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
10:26  Hesseløgade   Eftersyn   Beboer konstaterer der er meget varmt i væg og gulv på badeværelset. Foretaget eftersyn med  

termokamera og konstateret temperature op til 80 grader. Foretaget eftersyn i omkringliggende  
lejligheder. I den ene lejlighed havde der været en vandskade, hvorfor der var sat en varmekilde op 
for at udtørre væggene, varmen stammede fra denne. Ingen fare for de omkringliggende 
lejligheder.  
 

10:28  Hjortøgade   Ass til politiet   Assistance til politiet med rengøring af gade. 
  
12:09  Emdrupvej   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
13:08  Holmbladsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
13:40  Rolighedsvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
14:54 Hovedvejen  Spuling af gade Rengøring af gaden efter trafik ulykke. 

15:43  Troels-Lunds Vej  Brandalarm   Brandalarm aktiveret grundet mindre ildløs i person. Skadestedet overdraget til politi og  
ambulancetjenesten. 

 
15:56  Howitzvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsanlæg. 
  
16:04  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person. 
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16:34  Slesvigsgade   Ild i knallert   Melding om brand i skur ved baggård. Ved ankomst viste det sig, at være brand i knallert. Slukket  
med HT rør. Skadestedet overdraget til politiet.  
 

18:23  Gyldenrisvej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
19:40  Ærøvej   Eftersyn   Røgalarm aktiveret i lejlighed. Låsesmed tilkaldt via politiet. Intet at bemærke. 
 
19:52  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
20:11  Gunnar Nu Hansens Plads Ild i skraldespand  Ild i skraldespand. Slukket med HT rør.  
 
20:17  Dalføret   Eftersyn   Eftersyn efter mindre ildløs i soveværelse. Beboer havde selv slukket branden. Eftersyn foretaget  

med termiskkamera. Intet at bemærke. 
 

21:02  Øster Voldgade Bål på gade   Ild i palle i det fri, slukket med HT-rør. Foretaget eftersyn, iab.  
 
23:09  Hanstholmvej   Ild i græs  Anlagt bål ved institutions bålplads. Ingen fare for brandspredning. Slukket med HT rør. 

 
23:10 Bluevang alle  Ild i bil  Ild i bil slukket med 1. HT. 

23:44 Fabriksparken  Brandalarm  Eftersyn foretaget. Overophedet batteri. 

04:14  Adelgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.  
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05:03  Sofienhøjvej   Eftersyn   Mindre ildløs i altankasse på 4 sal. Rejst drejestigen for nærmere eftersyn. Slukket med  
vandslukket. 
 

07:37 Søndre Ringvej Ild i bil  Varme bremser, eftersyn foretaget. 

07:55 Gammel Kongevej Redning  Stoppet på radio. 

 


