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Tidspunkt

Adresse

Melding

Beskrivelse

10:50

Irmavej

Ild i Lejlighed

Ild i køkken, slukket med 1 HT-rør. 2 hunde reddet til det fri. Ventileret bolig. Overdraget skadestedet til Skadeservice og ejer.

11:51

Flaskehalsen

Brandalarm

Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.

13:13

Trøjborggade

Gaslugt i bygning

Gennemgået visuelt og med gasdetektor, iab. Personale informeret om at de kan kontakte gasselskab eller bygningsejer, hvis de ønsker yderlige gennemgang af installationer.

13:57

Njalsgade

Brandalarm

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

14:01

Nansensgade

Ass. til ophjælpning

Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.

18:21

Rued Langgaards Vej

Brandalarm

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

18:28

Husumgade

Gaslugt i bygning

Det anmelder antog som værende gaslugt, var nok nærmere en lugt af maling.

18:35

Polensgade

Røg fra Lejlighed

Melding om røglugt på opgang og aktiveret brandmelder i lejlighed. Sprængt dør til lejlighed for
adgang. Glemt gryde på komfur havde aktiveret brandmelderen. Slukket for komfur, afkølet
gryde samt udluftet lejlighed. Skadeservicefirma rekvireret for reetablering af lejlighedsdør. Overdraget skadestedet til politi på stedet.

22:19

Arni Magnussons
Gade

Brandalarm

Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
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23:40

Herman Bangs Plads

Ass.-A-sprøjte

Assistance til ambulancetjenesten for deres behandling af patient.

00:15

Hellelidenvej

Ild i Villa/Rækkehus

Skorsten som formodentlig var stoppet, slog røg tilbage til brændeovn. Utæt skorsten på loftet
gav let røg på loft. Tømt brændeovn for brænde og efterset skorsten via renselem og fra top med
drejestige. Intet øvrigt at bemærke. Givet beboer påbud om ikke at bruge skorsten før den er blevet efterset af skorstensfejer.

00:38

Staunings Plads

Ild i Skraldespand

Skraldespand slukket af Politiet ved vores ankomst.

03:45

Øster Farimagsgade

Brandalarm

Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.

04:30

Hvidovre Hospital

Ass.-A-sprøjte

Udrykningen aflyst inden fremkomst.

05:22

Vimmelskaftet

Elevatorstop

4 personer fanget i elevator. Hjulpet ud af beredskabet.

07:10

Østerbrogade

First Responder

Assistance til hjertestop.

07:42

Gammel Køge Landevej

Ild i Villa/Rækkehus

Ild i køkken. Slukket branden, udluftet stedet og efterset for konstruktionsbrand. Overgivet til politi og skadeservice.
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