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08:11  Lavendelstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
08:11  Frederiksberg Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:21  Lavendelstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
09:22  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
09:54  Frederik VII's Gade  Eftersyn   Eftersyn for røgudvikling. Røgudvikling fra madlavning. Eftersyn og udluftning foretaget. Beboer  
       tilset at ambulance.  
 
09:57  Lavendelstræde  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:18 Gamle Landevej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af haveredskab. 
 
10:52  Lindevangs Alle  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 

 
10:59 Brøndbyøster Boulevard Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:02  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:03  Frederiksberg Bredgade  Brandalarm   ABA-central ikke aktiveret, fejl opstået ved montørs arbejde i krydsfelt med linjeoverførslen.  
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11:03  Refshalevej   Ild i bygning   Ved ankomst var der ildløs i 5 fritureovne. Var forsøgt slukket med håndslukningsmidler samt  
       brandtæppe af ansatte. Efterslukket med 3 CO2 slukkere og 2 pulverslukkere. Foretaget eftersyn af  
       ovne med termokamera. En person forbrændt på hånden og blev behandlet af samaritter på  
       stedet. Skadested overgivet til sikkerhedsleder og politi. 
 
11:04  Randbølvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren.  
 
11:50  Skoleholdervej  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
11:59  Fiolstræde   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:05  Dirch Passers Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
13:34  Folke Bernadottes Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
13:35  Teglholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
        detektoren.  
 
13:37  Sundholmsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
14:14  Ungarnsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af forsøg i fysiklokale. 
 
16:29 Hovedvejen  Trafik ulykke  3 biler implicerede, 2 personer kørt på hospitalet. 
 
16:31  Muldager   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med en HT-rør. 
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17:32  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:37 Sollentuna alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af parfume på toilet. 
 
18:09 Islevgård alle  Gas lugt i bygning Intet at bemærke. Der lukkes for hovedhanen i ejendommen. Beboer kontakter vvs firma i morgen. 
 
19:01  Frederiksborggade  Assistance til politiet  Assistance til politiet, med nedtagning af løst banner på stillads.  
 
21:51  Langebrogade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel. 
 
21:53  Pile Alle   Ass. til ophjælpning  Assistance til Frederiksberg hjemmepleje med flytning af patient. 
 
22:42 Rødovre parkvej  Ild i bil  Ild i bil. Branden spredt sig til 2 biler. Yderligere 2 brandskadede biler. Slukket med 2 HT-rør tilsat  
     skum. 
 
00:13  Silkegade   Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen. 
 
00:50 Hedemarksvej  Ild i Container  Mindre brand, slukket før ankomst af politiet.   
 
01:20  Hovmestervej   Røg fra Lejlighed  Ild i aviser grundet rygning, slukket ved ankomst. Lejlighed udluftet. Eftersyn foretaget. 
 
02:06  Tøjmestervej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, skyldes mad der var glemt i ovn. Dør brudt op og en person fundet der lå og sov.  
       Overleveret til ambulancetjenesten. Lejlighed ventileret vha. overtryksventilator. Skadested  
       overgivet til politiet samt skadeservice.  
 
03:22  Amager Strandvej  Ild i græs   Ild i buske slukket med et HT-rør tilsat A-skum.  
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03:23  Åboulevard   Eftersyn   Eftersyn for røglugt, der skyldtes gryde der var brændt på. 
 
05:16  Magnoliavej   Eftersyn   Røg fra værelse i anneks, skyldes lynnedslag. Værelse udluftet og el-gruppe frakoblet.  
 
07:43  Sturlasgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.  
 

 

 

 

 

 

 


