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08:45  Rymarksvej   Eftersyn   Servicetur til ilægning af nøgle i nøgleboks.  
 
08:58 Motorring 3  Trafik ulykke  3 biler støt sammen, sikret skadestedet - 1 person med nakkesmerter. Overdraget til ambulance og 
     akutlæge. Oprydning foretaget hvor 2 biler blev skubbet ind til siden. 3 bil bortbugseret af ladvogn. 
           
10:14  Vester Voldgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
10:25 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
10:56 Bymuren  Assistance til hjertestop Assistance til Region hovedstaden ved hjertestop. 
 
10:59 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret af udstødningsgas fra en kompressor. 
 
11:13  Edvard Thomsens Vej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
11:44  Hammerichsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
11:51 Randager  Eftersyn  Foretaget eftersyn med termisk kamera efter ild i gasflaske, intet at bemærke. 
 
12:54 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
13:16 Priorparken  Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 
14:38  Hjulmagerstien  Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient.  
 
15:12  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra en røgmaskine.  
 
15:18  Brønderslev Alle  Brandalarm   Stige assistance til Tårnby Brandvæsen.  
 
15:43  Krystalgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
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15:56  Åbakkevej   Eftersyn   Mulig røglugt observeret af beboer i vaskekælder, ved beredskabets ankomst til stedet blev der 
     foretaget eftersyn, umiddelbart intet at bemærke, strømmen blev afbrudt til tørretumbler og 
     viceværten blev tilkaldt.  
 
17:53  Nørre Allé   Færdselsuheld  Oprydning af vejbane, efter færdselsuheld.  
 
18:53  Porcelænshaven  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.  
 
20:50 Hammerholmen Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag.  
 
21:20  Sigurdsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign. 
 
02:32 Vallensbæk torvevej Brandalarm  Blind alarm, melder aktiveret uden påviselig årsag. 
 

02:41  Hovedvejen   Ild i el-installation  Ild i et køleskab, slukket ved ankomst af personalet. En del røgspredning til hele forretningen. 

     Køleskab frakoblet og båret til det fri. Udluftet lokalerne ved hjælp af opsat overtryksventilator.  

     Overdraget brandstedet til skadeservicefirma.  

 


