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11:50  Langebrogade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
 
11:54  Esromgade   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på  
       detektoren. 
 
12:10  Nyropsgade   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
12:44  Hjulmagerstien   Ass. til ophjælpning  Assistance til Socialforvaltningen med flytning af patient. 
 
13:36  Tagensvej   Olie spild   Udlagt absorberingsmiddel på oliespild på cykelsti. 
 
14:13  Rymarksvej   Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved spray fra rengøring. 
 
14:49  Julius Thomsens Gade  Brandalarm   Udrykningen stoppet pr radio. 
 
16:32 Stamholmen  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
17:31  Løvstikkevej   Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
18:10  Frimestervej   Eftersyn   Aktiveret røgalarm i privat bolig, eftersyn foretaget intet at bemærke. 
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19:14  Frederiksberg Alle  Ild i lejlighed  Kraftig lejlighedsbrand, med brandspredning til taget. Ved ankomst kraftig brand i køkken på 2. sal.  

       kort efter springer vinduet mod baggård, hvorefter branden får fat i tagudhænget. Hovedtrappe  

       tryksat og et HT-rør indsat på primær branden, der hurtigt under kontrol. Anden HT-rør indsat på    

       bagsiden af bygning, for at dæmpe brand mod taget. Under denne indsats, får vi kontakt  

       med en beboer over branden, som derefter bliver reddet ned. Personen gives iltbehandling og  

       overgives til ambulancetjenesten, da han har fået en del røg. Afprodsstige rejst for at bekæmpe  

       brand i taget, med god virkning. Dele af taget fjernes for efterslukning. Gulv i lejlighed over branden  

       opskæres for slukning i etageadskillelsen, og loft i brandramt lejlighed brækkes ned for ligeledes at  

       komme til brand i etageadskillelsen. Skadeservice samt politiet overtog brandsted. 

19:32  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
20:11  Bernstorffsgade  Brandalarm  Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
 
21:01  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:29  Gamle Vasbygade  Brandalarm   Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 
 
21:41  Amagerfælledvej  Ild i el-installation  Ild i elskab på byggeplads, slukket med CO2 slukket samt et HT-rør. 
 
23:08  Borgbjergsvej   Spuling af gade   Assistance til politiet. 
 
23:45  Bygrænsen   Ass. til ophjælpning Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af patient. 
 
06:10 Gamle Landevej/ Trafikulykke  To biler impliceret, ingen til skadekommende. Oprydning. Skadested overgivet til politiet. 
 
06:15  Postholdervej   Eftersyn  Eftersyn for aktiveret røgalarm i trapperum. Røgalarm aktiveret uden påviselig grund. 
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06:46  Park Allé   Røg fra lejlighed Mindre brand på komfur slukket ved ankomst. Beboer åbnede ved ankomst. Vejledt beboer og  
       opsat røgmelder i lejlighed og øvrige beboere.  
 
07:22  Avedøre Havnevej / Trafikulykke  2 personbiler impliceret. Begge personer ude af køretøjerne med stor materiel skade med spild af væsker fra  
   Gammel Køge Landevej   begge biler. Sikret skadestedet. Tilskadekomne overdraget til ambulancen. Oprydning på skadestedet på  
       foranledning fra politiet. Udlagt i alt 4 sække absodan på spildet. Fejet og rengjort vejbane. Skadestedet  
       overdraget til politiet. 
 

07:47  Nybrovej   Brandalarm   Assistance til Beredskab Øst. Tur annulleret af VC under fremkørsel. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


