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08:13  Frederiksholms Kanal  Assistance  Assistance til tekniker, med åbning af nøgleboks. 
 
08:25  Sjællandsgade  Bygn.brand-butik Ved beredskabets ankomst ses røgudvikling fra grillbar. Fjernet sikkerhedsskodder med hydraulisk  
      værktøj for adgang til lokale. Konstateret mindre ildløs i papkasse, og slukket denne med 1 x HT-rør. 
         Foretaget eftersyn i overliggende lejlighed og udluftet denne for røg. Skadestedet overdraget til politi  
       og skadeservicefirma. 
 
08:31  Hans Kirks Vej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
 
08:57  Pilestræde   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
09:52 Smedeland  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
 
10:09  Asylvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af udstødningsgas fra motorklipper.  
 
10:33  Valby Langgade  Røg fra tag   Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs. 
 
13:11  Filosofvænget  Defekt gas  Stoppet på radio, under fremkørsel. 
 
14:20  Solbjerg Have  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren. 
 
15:07 Gamle Landevej Ild i bil  Ild i personbil, med brandspredning til græsområdet omkring bilen. Slukket med 1 x HT-rør.  
 
15:55  Gyldenrisvej   Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
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16:13  Hvidkildevej   Røg fra lejlighed Glemt gryde på tændt komfur, slukket komfur og kølet gryde i håndvask. Lejligheden udluftet, og  
       beboere tilset af ambulancetjenesten. 
 
16:40  Nyelandsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:22 Nordstjernevej Brandalarm  Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
17:33  Refshalevej   Ild i bygning  Ild i vinduesramme, slukket af forbipasserende med en pulverslukker. Efterslukket med et 1 x HT-rør. 
 
17:58 Nordstjernevej Brandalarm  Blind alarm, idet tekniker på stedet ved en fejl har aktiveret brandskabet.  
 
19:41 Galgebakken Torv Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:58  Rosengade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:02  Mjølnerparken Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
21:15  Ottiliavej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren. 
 
21:33  Borups Allé   Røg fra lejlighed Glemte madvarer på tændt komfur. Komfur slukket, og gryde kølet i håndvask. 
 
22:32  Skoleholdervej  Bål på gade   Ild i kuglegrill, slukket med vandslukker. 
 
22:54 Immerkær  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
05:33  Tibirkegade   Eftersyn   Eftersyn for røglugt i forbindelse med aktiveret røgalarm i opgang, intet at bemærke. 
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06:23  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
07:44  Tullinsgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 


