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08:56 Egelundsvej Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

09:31 Egelundsvej  Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

11:29 Knippelsbrogade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på de-
tektoren. 

11:43 Thorvaldsensvej Færdselsuheld Mindre trafikulykke mellem personbil og flere parkeret køretøjer. Skadestedet sikret og opryd-
ning foretaget. To personer overdraget til ambulancetjenesten. 

12:01 Pallesvej First Responder First Responder 

12:09 Sylows Alle Eftersyn Blind alarm, idet anmelder antog at kunne have lugtet gas. Eftersyn foretaget, intet at bemærke. 

13:01 Amager Strandvej Mindre forurening Større forurening, idet en diesel tank var gået læg. Der blev foretaget opsamling af dieselolie og 
miljøvagten overtog sagen.  

13:18 Allegade Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund. 

13:45 Kildevej Eftersyn Beboer har låst sig ude af lejlighed imens der var mad på komfuret. Rejst stige for adgang til lejlig-
hed.  

14:05 Enghavevej Ild i skraldespand Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. 
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14:32 Kettegård Alle Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af røglugt fra serverrum.  Skadestedet overdra-
get til kontaktperson. 

15:14 Rødovre Centrum Ild i skraldespand Mindre brand i skraldespand slukket med et HT-rør. 

15:23 Rebæk Alle Bygningsbrand Brand på terrasse med spredning til fritidshus slukket med et 1 HT-rør.  

16:17 Hvidovrevej First Responder First Responder 

17:06 Brydes Allé Eftersyn Beredskabet ikke i arbejde. 

17:07 Borgergade  Brandalarm Reel alarm, idet en detektor var aktivet på grund af påkørt sprinklerrør. Skadestedet overdraget 
til kontaktperson. 

17:57 Pilestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. 

19:27 Pilestræde Brandalarm Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon. 

20:04 Mellemmarksvej Naturbrand Mindre havebål har antændt græs og buske slukket med et HT-rør. 

20:40 Rødovrevej First Responder                                     0 

21:43 Wibrandtsvej Eftersyn Brand i bil slukket med et HT-rør. 
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00:53 Islands Brygge Bygningsbrand Større konstruktionsbrand i facade og tag. Slukket med CAFS og skæreslukker. Skadestedet over-
drages til skadeservice. Alle berørte beboere kunne efter beredskabets indsat komme tilbage i 
egne lejligheder igen.  

04:43 Amagerfælledvej  Brandalarm Falsk alarm, idet et brandtryk var påkørt af fragtmand  

06:29 Islands Brygge Eftersyn Eftersyn på tidligere brandsted. Intet at bemærke.  
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