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08:41  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en beboer.  
 
09:44  Ved Kanalen   Assistance til politiet  Assistance til politiet.  
 
09:56  Bystævneparken  Brandalarm   Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en beboer.  
 
10:09  Gråbrødretorv   Ass. til ophjælpning/  Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient.  
 
10:12  Serbiensgade   Brand Andet   Dyreredning, Kat har siddet på tag i 3 døgn.  

Efter aftale med katteejer forsøgte vi fra rejst stigekurv at lokke  
katten med noget mad. Katten valgte dog at trække ned på  
modsatte side af taget, hvor ejer kunne nå den fra skævt loftvindue.  

 
15:10  Åfløjen   Eftersyn Eftersyn/ Ass. til politiet Lejlighed 38st.tv af slukkes af Sp.tj  
 
16:18  Humletorvet   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
16:29  Nørrebro Vænge  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
17:37  Sjælør Boulevard  Min. forurening-Mindre spild  Opsamling af olie samt rengøring af kørebanen. 
 
19:21 Bytoften  Eftersyn  Eftersyn for røglugt, intet fundet. 
 
19:49  Rentemestervej  Brand Andet   Ild på altan (mulig grill) Melding om ild på altan viste sig at være optænding af grill. 
 
20:00  Bremerholm   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra bad.  
 
20:28  Hans Kirks Vej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
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20:50 Rørvang  Brandalarm  Blind alarm, grundet håndværker. 
 
21:01  Arildsgård   Naturbrand-Mindre brand  Mindre bål i et grønt område af slukket med en HT ér tilsat A-skum  

Ingen personer tilsted ved vores ankomst.  
 
21:04  Vinhaven   Ass. til ophjælpning  Ass. til ophjælpning.  
 
21:11  Engdraget   Ild i kælder  Meget kraftig brand i kælder under villa med oplag af diverse  

byggematerialer mv. Udlagt i alt 2 HT-rør og 1 C-rød for af slukning.  
Foretaget eftersyn for brand/røgspredning i villa, iab. Bedt  
følgeskadefirmaet om at forberede indsat smed fokus på  
værdiredning. Pga. meget stor varmebelastning på røgdykkerne blev  
der arbejdet med hurtig afløsning. Når branden var dæmpet blev  
diverse genstande og materialer båret ud af kælderen for at lette  
brandslukningen. Kælder på ca. 55 m2 total udbrændt. Ingen skader  
på den øvrige del af villaen.  

 
22:59  Colbjørnsensgade  Brandalarm   Blind alarm, idet alarmventil formentlig var aktiveret ved trykstød i forsyningsledningen.  
 
23:55  Griffenfeldsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.  
 
05:28  Borups Allé   Trafik ulykke  Eneulykke hvor en bil havde ramt et vejtræ og herefter var væltet  

om taget. Personen i bilen var ude ved beredskabets ankomst.  
Sikret skadestedet samt ryddet vejen for vragdele. 

07:20 Korsdalsvej  Ild i bil  Ild i bil, slukket med et HT-rør. 

 


