
Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse

08:44 Ved Slusen Eftersyn Der løber vand ud under dør. Dør åbnet, vand lukket, dør lukket. Brugere orienteret.

11:22 Fjeldstedvej Eftersyn

Ved ankomst oplyser beboer at der har været brand i kogeplade i køkkenet.

Ved nærmere eftersyn konstateres der kortslutning i el samleboks, under køkken skab.

Beboer rådet til at rekvirere elektriker, før komfuret tages i brug igen.

13:39 Strandvejen Trafik ulykke Sikret skadestedet, ass.  ambulance med pt. og oprydning efter påkørsels af person.

15:23 Enghavevej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

16:09 Vedbyholm Gaslugt 
Gasdetektor gav udslag, og Evida rekvireret via VCT. Udlagt sikringsslange og afspærret området. 

Overdraget skadested til Evida gas selskab.

17:28 Vestre Strandvej Forurening Færdselsuheld mellem personbil og varevogn - kun materiel skade.

17:49 Vestre Strandvej Forurening Færdselsuheld mellem 3 personbiler - ingen personskade - kun oprydning.

18:04 Østerbrogade Eftersyn Røg lugt, 8. værelser tjekket iab. Gang og et værelse, der var lavet bacon på, udluftet.

18:30 Brorsonsgade Røg fra lejlighed
Røg fra lejlighed, stammede fra papir som var brændt i en metal skål. Afbrændingen stammede 

sandsynligvis pga. solens opvarmning af skålen.

18:46 Holtegade Ild i skraldespand Ild i container op ad skur på gade.
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18:58 Fabriksparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

19:00 Sankt Annæ Plads Drukneulykke 1. person reddet op af vandet og i samarbejde med amb. personale, givet hjerte-lunge redning.

19:16 Skoleholdervej Ild i knallert Ild i knallert - slukket med HT.

20:06 Folehaven Servicetur Lækkende brandhane lukket.

20:07 Edel Sauntes Allé Ild i skraldespand Ild i skraldespand.

22:13 Strandvejen Eftersyn
Der havde været ild i strygerulle kølet ned med Vandslukke og HT-rør. Tjekket med termiskkamera 

iab.. 

22:22 Brostykkevej Eftersyn Anmelders opfattelse af ildløs, viste sig at være et anlagt bål i bålsted, under fuldt opsyn.

22:28 Amagerbrogade Ild i skraldespand Skaldespand slukket ved ankomst.

00:16 Sallingvej Forurening Bil mod træ - person kommet fri ved egen hjælp - stor materiel skade.

00:40
Borgmester 

Christiansens Gade
Ild i bil

2. biler delvis antændt ved ankomst. Slukket med 2 HT og almindeligt skum.

Drone opsendt for at tjekke området, IAB.  Politiet overtog skadested.

02:22 P. Knudsens Gade Ild i skraldespand 1. overtændt affaldscontainer og 2 brandskadede slukket med 1 HT.

03:51 Gasværksvej Ass. Politiet Ass. Politiet
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