DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2018 til kl. 08.00 den 22-10-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

12:59

Neergårds Alle

Brandalarm

Blind alarm, grundet mad lavning.

13:23

Saxogade

Ild i skraldespand

Mindre brand i en skraldespand i det fri, slukket med en trykladet vandslukker.

13:28

Dalgas Boulevard

Eftersyn

Eftersyn af gaslugt i en lejlighed. Måling og eftersyn foretaget, intet
at bemærke. Idet beboeren havde kunne lugte gas, blev stophanen
til gasforsyningen til lejligheden lukket efter aftale med beboeren
selv. Beboeren kontakter selv ejendommens vicevært for yderligere
kontrol.

16:44

Rabarbervej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

17:08

Arne Jacobsens Allé

Brandalarm

Blind alarm idet en detektor var aktiveret på grund af vand ifm. rengøring.

17:26

Køge bugt motorvejen

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

17:37

Nykær

Eftersyn

Ild i blade, slukket med lidt vand.

18:17

Gunløgsgade

Eftersyn

Mindre brand i en madrassen, slukket med et højtryksrør.
Madrassen båret ud til det fri. Politiet tog sig af beboeren.

18:41

Kastellet

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

19:24

Kettegårds alle

Bål på gaden

Slukket mindre bål.

20:37

Kastrupvej

Eftersyn

Eftersyn af aktiveret røgalarm i lejlighed. Da beredskabet får
adgang til lejligheden, via et familiemedlem, er røgmelderen stoppet igen, årsag ukendt.

22:28

Gammel Køge Landevej

Brand-Bil i det fri

Ildløs i 2 parkerede biler. - Slukket med 2 HT Skadestedet overgivet til Politiet.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
21-10-2018
Side 1 af 2

DØGNRAPPORT
Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 21-10-2018 til kl. 08.00 den 22-10-2018
Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

22:42

Tagensvej

Brand-Bil i det fri

Ildløs i biler, slukket med HT-rør.

23:14

Stenmaglevej

Brand-Bil i det fri

ild i 2 stk trailere. Udlagt og af slukket med 2 stk. HT.

05:20

Motor ring 3

Ild i bil

Intet fundet.

06:38

Motor ring 3

Trafik ulykke

Sikring af skadested, oprydning.

YDERLIGERE INFORMATION:
Kontakt vagthavende operationschef pressetelefon på telefon 24 29 75 03
21-10-2018
Side 2 af 2

