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10:03 Egelundsvej  Brandalarm  Blind alarm, ukendt årsag. 
 
10:36  Allegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
11:45 Helseholmen  Gas udslip  Kloakvand har været oppe over dækslerne, og der er målt kulilte på stedet - Udluftning af kloak foretages.  

2 personer bliver indbragt til skadestuen idet de føler sig dårlige. 
 
12:12  Østergade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
12:17  Sundbygårdsvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig E-rygning tæt på detektoren.  
 
13:37  Banegårdspladsen  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret af ukendt årsag.  
 
13:57  Slotsholmsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
14:31  Ålekistevej   Naturbrand   Glødebrand og røgudvikling fra en 2 meter stor træstub, slukket med 1 højtryksrør tilsat skum.  
 
14:53  Veksøvej   Ild i bygning   Brand på 1. sal i et rækkehus. Ved beredskabets ankomst var en  

beboer kommet ud ved egen hjælp og kunne oplyse at der ikke var  
flere beboer i huset. Indsat røgdykkere med 1 højtryksrør til  
begrænsning og slukning af brand. En kat blev fundet i god behold  
og overdraget til beboeren. Foretaget eftersyn udvendigt og  
indvendigt af brandspredning til loftsrum, konstateret  
gennembrænding indvendigt. Foretaget overtryksventilering samt  
eftersyn af nabolejligheder, intet at bemærke. Tilkaldt skadeservice  
til følgeskadebekæmpelse samt orienteret politiet på stedet.  

 
16:37  Kirstinedalsvej   Brandalarm   Reel alarm, glemt plastik skærebræt på komfur, skærebræt smeltet.  
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16:56  Edisonsvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
17:12 Strandmarksvej  Eftersyn  Mindre ildløs i en stikkontakt, ved ankomst er der elektriker i gang med at skifte kontaktet. 

Ikke videre behov for beredskabet. 
 
18:04  Veksøvej   Eftersyn   Efterslukning af madras.  
 
18:52  Motorring 3  Brand-Bil i det fri  Ass. til St. HV  
 
18:56  Jernbanegade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.  
 
20:08  Arne Jacobsens Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
20:23  Njalsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
21:10  Elværksvej   Bål på gade   Lejrbål ved bålsted.  
 
21:42  Amagerfælledvej  Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning.  
 
21:49  Veksøvej   Ild i bygning   Efterslukning af værelse på 1. sal. Efter aftale med politiet blev  

brandrummet tømt for inventar samt indbo. Nedtaget loft samt  
isolering. Tilkaldt skadeservice og container til borttransport af  
inventar samt indbo. Foretaget slukning af gløder i container inden  
borttransport samt eftersyn med termisk kamera. Opretholdt  
brandvagt på adressen til kl. 02:15, derefter intet at bemærke.  

 
23:45 Herstedvang  Brandalarm  Blind alarm, udløst grundet vandskade. 
 
01:17  Under Elmene   Eftersyn   Eftersyn af røglugt i kælder samt lejligheder. Foretaget måling med termisk kamera, intet at bemærke.  
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01:45 Sportsvej  Ild i lejlighed  ild i vindue, slukket med lidt vand. 
 
01:45  Sportsvej   Ild i lejlighed   Ass. Til St. GL 
 

 

 

  

 

 

  

 


