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08:19 Engvej  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
12:41  Edel Sauntes Allé  Ild i affald   Ild i container i det fri, slukket med et HT-rør tilsat A-skum.  

 

12:45  Drejøgade   Brandalarm   Plastik smeltet på kogeplade, ingen ildløs. Lejlighed udluftet og ingen tilskadekomne. 
 
14:19  Øresundsvej  Forurening  Assistance til ambulancetjenesten ved færdselsuheld samt oprydning efter færdselsuheld. 
 
14:40  Helgolandsgade  Brandalarm   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret. 
 
16:54  Næstvedgade   Assistance   Assistance til ambulancetjenesten ved hjertestop. Ydet livredende førstehjælp til  
       ambulancetjenesten ankom.  
 
18:07  Reersøgade   Røg fra kælder  Røg fra kælder grundet ild i tøj i tørretumbler. Slukket med et HT-rør. Udluftet kælder samt  
       køkkentrappe. Efterset tørretumbler med termisk kamera, iab. Foretaget eftersyn af lejligheder i  
       stueetage, iab. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservicefirma.  
 
18:10  Ørestads Boulevard  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon. 
 
21:47  N.J. Fjords Alle  Ild i knallert  Scooter og container antændt ved ankomst. Placeret på hver sin side af vejen. Slukket med to HT- 
       rør tilsat skum.  
 
22:22  Fensmarkgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.  
 
22:31  Svaneknoppen  Redning   Assistance til politiet med eftersøgning. 
 
22:38  Olfert Fischers Gade  Ild i bil  Ild i bil, slukket med et HT-rør. 
 
23:01  Bystævneparken  Brandalarm   Ild i skraldespand, slukket med håndbruser.  
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03:13  Sønderjyllands Alle  Røg fra trappe  Ild i dørmåtte, slukket med en flaske vand, opgang og lejligheder udluftet. 
 
06:52  Sværtegade   Ild i Affaldsoplag i det fri  Ild i affald og ledningsnet til ventilationsanlæg. Slukket med et HT-rør. Anlagt bål ved kloak  
       formentlig tændt ved hjælp af terpentin. Politi tilkaldt der overtog skadestedet ved deres ankomst. 
 
07:23  Per Henrik Lings Allé  Brandalarm.   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.  
 
07:25  Skelbækgade   Brandalarm.   Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret da en vogn blev skubbet ind i alarmtrykket. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


