DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2021 til kl. 08:00 den 6. april 2021

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

09:45

Pasteursvej

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..

14:07

Frederikssundsvej

Trafikulykke

Færdselsuheld mindre materiel skade. 1 patient overdraget til ambulance-tjenesten. Skubbet
køretøjer ind til siden. Politi overtager.

14:20

Ålholmvej

Redning

Kvinde fastklemt i bagerste tandhjul på el-cykel. Kæde klippet over med pedalcutter og baghjul løsnet
så hun kunne få hånden fri. Amb overtog og kører kvinden til Hvidovre hospital.

14:30

Mørkhøjvej

Trafikulykke

Færdselsuheld. Oprydning efter færdsel. Ingen bilister tilstede. Fejet kørebane skubbet bil ind til
siden/afmonteret batteri poler. Overdraget til politi.

14:53

Midlergårdsvej

Trafikulykke

2 Biler kørt sammen. Personerne hjulpet ud af bilerne. Vejbane ryddet og saneret. Politi på stedet.

15:26

Vigerslev Allé

Naturbrand

Glødebrand i gammelt træ. Skåret det i stykker med motorsav og afslukket med HT-rør.

15:35

J.C. Christensens Gade Ild i Lejlighed

Kraftig ildløs på altan spredt sig til lejlighed. Slukket med våd CAFS + HT-rør. Skadeservice firma
overtog skadestedet.

15:45

Vasbygade

Brandalarm

Blind alarm. Teknikker havde kørt toget ud fra værksted og tilsluttet nettet. Havde ingen ide om at
der var gået en alarm.

16:55

Allegade

Eftersyn

Foretaget eftersyn og udluftning af lejlighed efter ildløs i brændekurv. Tilset beboer og opsat
røgmelder. Brændekurv båret ned i det fri og efterslukket med haveslange.
Hjemmepleje og tilkaldt familie vil forestå videre forløb.
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DØGNRAPPORT
Vagtdøgn: kl. 08:00 den 5. april 2021 til kl. 08:00 den 6. april 2021

Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

17:30

Mjølnerparken

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.

18:18

Nygårds Plads

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.

23:51

Avedøregårdsvej

Eftersyn

Mindre røgudvikling fra udvendig halogenspot. Strømmen frakoblet af beboer og vi kunne intet
konstatere ved eftersyn. Beboer instrueret i at kontakte elektriker før ibrugtagen igen. Huset var
installeret med røgalarmer.

03:25

Carl Jacobsens Vej

Brandalarm

Blind alarm, damp fra destilleringsmaskine.

06-04-2021

Side 2 af 2

