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08:00  Vesterfælledvej  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. 
 
08:04  Frederiksholms Kanal  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
  

09:42  Amsterdamvej  Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
11:43  Thit Jensens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 
 

12:09  Skindergade   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
  
12:13  Fiolstræde  Ild i affald   Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.  
 
12:40  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren.  
 

13:16  Rentemestervej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
13:58  Peter Bangs Vej  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabet ankomst. 
 
14:39  Englandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget. 
 
15:37 Paul Bergsøe vej  Olie spild  Mindre oliespil, opsamlet med absodan. 

17:16  Muldager   Ild i knallert   Ild i knallert, slukket med HT-rør. 
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17:30 Ledøjevej  Ild i knallert  Anmelder til hest tager imod brandvæsenet og fortæller at hun har trukket den brændende cykel  
     væk fra bevoksningen.  Ildløs i damecykel Ingen fare for brandspredning til skov og anden  
     bevoksning takket være civil anmelder på lokaliteten, slukket med vandslukker. 
 
17:52  Tingvej   Røg fra kælder  Ild i affald i affaldsskakt, slukket med HT-rør. Foretaget ventilering af hovedtrappe, samt  
     kældergang med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til politiet.  

 
18:20  Arsenalvej   Naturbrand   Ild i træstub, slukket med HT-rør. 
 
18:41  Hyrdevangen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikrings anlæg. 
 
20:33  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:40  Peter Bangs Vej  Ild i græs  Ild i træstub, slukket med vandslukker.  
 
20:48  Fortkaj   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:12  Helsinkigade   Brandalarm   Stoppet på radio, da alarmen var håndteret af anden udrykning.  
 
21:29  Sølvgade   Ild i affald   Anmeldelse om ild i skraldespand i det fri. Foretaget eftersyn, men intet fundet. 
 
19:31 Gammel Landevej Assistance  Spuling af gade for politi.  

22:03 Frydenhøjstien Ild i skur  Ild i bildæk i bålsted slukket med 1. HT 

 

23:19  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
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23:49  Hans Tavsens Gade  Ild i affald   Ild i container, slukket med HT-rør.  

 
01:06  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 

01:21  Kongstedvej   Ild i bygning   Ved beredskabets ankomst, har der været ild i 4 m²   gulvisolering samt andre plast  
     materialer. Efterslukket med HT-rør, og foretaget eftersyn. Lukket for vandforsyning til matriklen,  
     da vandrør i bygningen var sprunget. Skadestedet overdraget til politiet.  
 
07:04  Istedgade   Olieudslip   Opsamlet oliespild stammende fra parkeret personbil. 

07:48 Rødovre Parkvej Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig grund. 

 

 

   


