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08:22  Frederikssundsvej  Røg fra bygning  Mindre brand i facadeskilt, skruet ned og slukket med vandslukker.  
 
08:35  Guldbergsgade   Ild i lejlighed   Ild i lejlighed med stor mængde indbo. Tryksat trappe og slukket branden med HT-rør.  
     Beboer reddet ud af lejlighed og overdraget til ambulancetjenesten. Kontrolleret ovenliggende  
     lejligheder samt kælder for røgspredning. Lettere røgspredning til 2 lejligheder.  
     Tilkaldt skadeservice til omfattende røgskade i lejligheden. 
 
08:43  Amagerfælledvej  Assistance til politiet  Rengøring af gerningssted, efter skudepisode.  
 
09:53  Gråbrødretorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:14  Vesterbrogade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
10:54  Gråbrødretorv   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:30  Hanstholmvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
  
11:55  Juliane Maries Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
 
12:53  Frederikssundsvej  Trafik Ulykke   Opsamling af div. stoffer samt rengøring af kørebanen, som var blevet forurenet ved færdselsuheld.  
     Overdraget skadestedet til politiet.  
 
13:08  Vestergårdsvej   Røg fra kælder   Mindre ildløs i ventilationsrør i kælder, slukket. Tilkaldt skadeservice som overtog skadestedet. 
 
14:46 Brandholms Alle Benzinspild  Køretøj med benzin udslip fra påfyldning studs pga. overtryk i tanken. Tankdæksel afmonteret så trykket i 
     tanken forsvinder. Overdraget køretøjet til ejeren. 
 
15:01  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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15:02  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
16:11  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
16:14  Sankt Thomas Plads  Assistance til politiet  Opskæring af væltet træ, som lå henover 3 personbiler.  
 
17:01 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
17:43  Mørk Hansens Vej  Røg fra lejlighed  Røg fra lejlighed grundet glemt mad på komfur. Opbrudt dør for adgang til lejlighed. Gryde var  
     fjernet fra komfur og stillet i håndvask. Tilkaldt skadeservicefirma for reparation af dør samt  
     korrosionsmåling i lejligheden. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
19:26  Nørregade   Assistance til politiet  Nedtagning af løs betonkant fra kirketag.  
 
20:42  Lindevangs Alle   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret  
 
20:52  P. Knudsens Gade  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient  
 
23:33  C.F. Richs Vej   Naturbrand   Ild i EDB udstyr, slukket med HT-rør. 
 
01:20  Nordre Fasanvej  Trafik Ulykke  Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Udtaget en person skånsom og overdraget 
     denne til ambulancetjenesten. Flyttet køretøj til siden af vej og udlagt Absodan for opsamling af  
     udstrømmende væsker. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
01:34  Peder Lykkes Vej  Vandskade   Assistance i forbindelse med afhjælpning af vandskade grundet sprængt vandrør på 4. sal. 
 
06:54 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 
 
07:17 Fabriksparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkere. 


