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Tidspunkt Adresse Melding Beskrivelse 

08:57 Sundparken Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

09:21 Bredager First Responder First Responder 

09:23 Strødamvej Eftersyn Tørretumbler lugtede brændt, eftersyn foretaget og ejer informeret om at kontakte elektriker. 

09:23 Banegårdspladsen  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:25 Bryggervangen Ass. til ophjælpning Assistance til social- og sundhedsforvaltningen. 

10:05 Ålekistevej Eftersyn Efterslukning foretaget på tidligere brandsted. 

10:50 Prøvensvej Mindre forurening Udlagt kattegrus for opsamling af mindre spild. Oprydning foretaget. 

10:52 Tårnblæservej Brand i lejlighed Mindre brand på komfur slukket før Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
Skadeservice tilkaldt. 

11:44 Nyropsgade Brandalarm Blind alarm, idet centralskab var fejlagtigt aktiveret ved afprøvning af anlægget. 

12:07 Prinsessegade Gaslugt i det fri Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 
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12:24 Gothersgade Brand i skraldespand Mindre brand i affald, slukket før beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

13:08 Julius Thomsens Plads  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på       
detektoren. 

13:18 Amagerbrogade Trafikulykke To biler i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade. 

13:57 Gammel Køge Lande-
vej 

Brand i bil i det fri Personbil i brand slukket med to HT-rør. Skadestedet overdraget til politiet. 

14:41 Lille Strandstien ISL-Forespørgsel Assistance til ambulancetjenesten 

15:07 Hvidsværmervej Trafikulykke To varevogne i trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Tre personer overdraget 
til ambulancetjenesten. 

16:43 Genforeningspladsen Eftersyn Mindre brand på komfur, slukket ved Beredskabets ankomst. Eftersyn foretaget, bolig udluftet. 
Skadestedet overdraget til politiet. 

17:05 Fuglevangsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra produktionsanlæg. 

18:11 Glentemosen  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 
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18:51 Løngangstræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning. 

19:55 Gammel Kongevej  Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af aktivt Argonite anlæg.                                       
Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

21:38 Havneholmen Brand i skraldespand Brand i affald på badebro slukket med et HT-rør.  

23:17 Bådsmandsstræde Brand i container i det fri Mindre bål slukket med et HT-rør. 

00:11 Bremerholm Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning. 

06:24 Flintholm Station Brand i skraldespand Falsk telefonmelding. 
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