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08:25 Urmagerstien  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

08:39 Kettegård Alle  Redning   Assistance til Hvidovre Hospital, skåret fingerring af finger med værktøj. 

09:31 Thyregodsvej  Gaslugt i det fri Eftersyn for gaslugt i det fri, området samt kælder og stueetage efterset, intet at bemærke. 

09:38 Neergårds Alle Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra rengøring tæt på detektoren. 

10:29 Fuglevangsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 

10:39 Sundbygårdsvej Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 

10:47 Motorring 4  Olie spild  Oliespild på rampe, opsamlet og rengjort kørebanen. 

10:52 Valdemarsgade Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 

11:42 Tomsgårdsvej  Eftersyn  Ved ankomst konstateres ild i gryde på komfur. Ældre beboer hjulpet ud, gryden slukket i  

håndvasken. Beboer overgivet til ambulancetjenesten. 

12:20 Falkehusene  Røg fra Villa  Røgudvikling fra gryde glemt på komfur. Gryden fjernet og kølet, overtryksventileret huset.   

14:27 Arne Jacobsens Allé Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

16:38 Lyshøjgårdsvej Brand i det fri  Slukket gløder i jernbanesvelle med HT-rør. 

17:23 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 
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18:44 Vejlands Allé  Ild i skraldespand Ild i skraldespand, slukket med højtryksslange. 

18:52 Hollænderdybet Benzinudslip  Stoppet lækage i brændstofsystem og tømt tanken på ovennævnte køretøj for at forhindre  

yderligere forurening. 

01:55 Abel Cathrines Gade Ild i affald  Det blev fundet en sprængt deodorant, politiet overtager. 

03:35 Bystævneparken Brandalarm  Falsk alarm, brandtryk taget af beboer. 

04:33 Camilla Nielsens Vej Eftersyn  Eftersyn efter ild i madras, madrassen er slæbt udenfor ved beredskabets ankomst. Madras  

efterslukket, lejlighed udluftet og efterset, intet at bemærke, politiet overtager skadested. 

05:37 Grundtvigsvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

06:03 Klubiensvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel. 

06:51 Reberbanegade Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  

detektoren. 

07:51 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på  

detektoren. 

   

YDERLIGERE INFORMATION: 

 
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03 


