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08:27  Ramsingsvej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed. Årsag til alarmen var Ild i gryde på tændt komfur. Røgen blev ventileret ud med  
        ventilator. HT blev brugt for køling af gryde. Kontrolleret med termisk kamera, intet af bemærke.  
       Skadeservice rekvireret. Politiet overtog skadestedet.  
 
08:46  Midtermolen   Brandalarm   Blind alarm, idet centralskab fejlagtigt var aktiveret ved afprøvning af anlægget.  
 
09:00  Gammel Kongevej  Røg fra kælder  Røg fra kælder. I det bageste rum i kælderen, var det en smule røg. Alle rum og ventilationssystem  
       efterset med termisk kamera, intet fundet. Aftalt med virksomheds ejer, at hun kontakter ventilations  
       firma for eftersyn af anlæg. Frederiksberg kommune blev rekvireret for reparation af rottehul, som  
        havde direkte adgang til ventilationssystemet.  
 
10:01 Sognevej  Brandalarm  Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.  
 
10:39  Ingerslevsgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
13:00  Kulvej   Gas-Gaslugt i det fri  Eftersyn for gaslugt. På en altan stod en utæt 10 kg gasflaske. Gasflasken blev monteret på grillen,  
       derved var den ikke utæt mere. Beboeren ville selv sørge for at bringe gasflasken til forhandleren.  
 
14:01  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg(kaffemaskine).  
 
16:47  Sadelmagerporten  Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed, slukket af beboer og naboer og stol slæbt ud i det fri. Beboer stadig i røgfyldt  
       lejlighed, hentet ud af 1. tur og bragt ned til 2. tur til nødbehandling. Foretaget udluftning af  
       lejlighed og eftersyn med termisk kamera. Patient overdraget til ambulancetjenesten. Skadestedet  
       overdraget til politi og skadeservicefirma.  
 
19:08  Borgervænget  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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19:45  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:58  Hillerødgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
23:06 Rosenhøj  Ild i container  Ild i container med spredning til skuret hvor containeren var placeret. Slukket med 1 x HT-rør.  
       Eftersyn foretaget med termisk kamera.  
 
23:14  Næsbyvej   Røg fra Lejlighed  Røg fra lejlighed. Årsagen til alarmen var madlavning. Lejligheden blev udluftet. 
 
00:14 Holsbjergvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
07:16 Jernholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 


