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10:20  Nøddebogade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
10:56  Teglholm Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have  

frakoblet gruppen.  
 

11:45 Hvidovrevej  Ild i bil  Mindre ildløs i motorrum på personbil, slukket ved beredskabets ankomst. 
 

11:52  Nyelandsvej   Benzin udslip  Køretøjet lækkede en smule benzin, udlagt absodan på spildet. Ejer vil selv rengøre vejbanen og  
køre køretøjet til reparation.  
 

11:59  Nørrebrogade   Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.  
 
12:11  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet. Teknikker rekvireret.  
 
15:37  Hf. Frederikshøj  Redning   Pige sad fast i gynge på lejeplads. Gynge afmonteret og pigen kunne forlade stedet uden men.  

Gyngen atter monteret på gyngestativet.  
 

15:52  Tagensvej   Trafik ulykke  Færdselsuheld mellem to biler, kun materielle skader. Sikret skadestedet og foretaget oprydning af  
vognbanen. Overdraget skadestedet til politiet.  
 

16:27  Kløvermarksvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra tyverisikringsanlæg. Foretaget eftersyn, iab.  
 
16:28  Alarmpladsen   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.  
 
17:21  Hillerødgade  Brandalarm   Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets. ankomst.  
 
17:32  Enghavevej   Ild i bil   Ild i motorrum på køretøj, delvist slukket af forbipasserende med en pulverslukker. Foretaget  

eftersyn og efterslukning med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.  
 
17:33  Valby Torvegade  Brandalarm   Blind alarm idet et defekt glas i alarmtryk havde aktiveret brandalarmen. Foretaget eftersyn, iab.  
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19:01  Falkoner Alle   Ild i bygning   Fuldudviklet brand i bagbygning. Ved beredskabets ankomst ses tydelig røgudvikling og flammer fra  
1 sal indsat med to HT rør og skæreslukker standby. Hindring af brandspredning til  
nabobygning. Grundet kraftig røgnedslag og påvirkning af beboelsesejendom blev beboerne i 5 
opgange bedt om at lukke døre og vinduer. Politiet overtaget skadestedet.  
 

20:41  Hannemanns Allé  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 
  
21:24  Birmavej   Ass. til ophjælpning  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
21:28  Søndre Fasanvej  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.   
 
22:35  Holmbladsgade  Trafik ulykke   Færdselsuheld mellem 3 biler. Køretøj i høj hastighed påkører 2 parkerede biler. Ingen  

tilskadekomne. Der blev foretaget sikring og oprydning af skadestedet, som blev overdraget politi. 
 

00:21 Lucernevej  Ild i skraldespand Ild i bænk, slukket med 9-liters vandslukker. 
 
00:58 Valhøjs Alle  Ild i bil  Ild i bil, slukket med 1. HT. 

 
01:07  Falkoner Alle   Eftersyn   Mindre efterslukning af tidligere brandsted. Beredskabsspecialister mødt til eftersyn. Ved ankomst  

kan man konstaterer mindre glødebrand i træbjælke.  
 

01:27  Brøndbyøstervej  Brandalarm   Blind alarm idet en melder var aktiveret på grund af damp fra badning. 
 
03:33  Nørre Søgade  Røg fra Lejlighed  Ved nærmere eftersyn viste det sig, at være madlavning der var årsag til røg i lejlighed. Ambulance  

tilset beboer. Der blev foretaget ventilation af lejlighed. Ej behov for skadeservice.  
 

04:17  Georg Brandes Plads  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
06:28  Saxogade   Eftersyn   Falsk alarm. Politiet overtaget. 
 
06:41 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret grund håndværkers arbejde tæt på detektor. 


