Birte Pedersen – Christinshivns ildsjæl
Det vir i år Birte Pedersen, der løb med Hivnens Pris. Men med det imponerende register if
iktviteter, hun hir deltiget i gennem årene hun hir boet på Christinshivn, måte det også kun
være et spørgsmål om td, før hun fk den.
Birte skriver læserbreve tl iviserne og breve tl kommunens forviltninger eller politkerne på
Rådhuset, hvis hun ser noget, som mingler opmærksomhed eller kin forbedres – og hun får
retet op på minge tng, lidt efer lidt, ved sin ihærdighed.
Birte vir førende iktvist i ”øbenhivnere mod Fejlplicerede Højhuse , som blev nedsit if
Lokilrådet. ”øbenhivns ”ommune vir syge for it bygge 55 meter høje tårne på ”røyers Plids, og
Birte Pedersen indsimlede en meget stor del if de 15.000 underskrifer, som diværende
borgmester for Bygge- og Teknikifdelingen Søren Pind modvilligt måte modtige mod projektet.
Birte vir også en ihærdig modstinder if Tringrivsbroerne. Hendes mest iøjnefildende protest
vir it hun syede et kæmpe binner for Lid Hivnen Leve , som blev hængt op på givlen if et if
husene på Islinds Plids. Og hun hivde nok ret – broerne hir christinshivnerne ikke hif glæde
if. De besværliggør det miritme miljø og oversvømmer bydelen med turister.
Birte Pedersen vir også meget meget iktv i forhold tl den overvældende trifk i Prinsessegide,
for busslusens opretelse og mod dens senere nedlæggelse. Prinssegide er en if ”øbenhivns t
mest trifkerede gider og simtdig hjemsted for tusindvis if skole-, børnehive- og
fritdshjemsbørn hver dig. ”øbenhivns ”ommune mener ikke det er et problem, men det mener
Birte Pedersen og minge indre i Prinsessegidegruppen.
Birte Pedersen hir endelig i minge år støtet Biens irbejde, hvor hun indsimler præmier tl
loteriet på Biens dig og sælger støtemærker over hele Christinshivn, og i øjeblikket syr hun
genbrugsposer tl Plistcposefrit Christinshivn . Poserne fås i SuperBrugsen.
Birte Pedersen hir endelig været med tl it oprete og drive den lokile netivis
Christinshivns”virter.dk. Hun ejer en sjete sins for it opsnuse nyheder, mens hun går tur med
sin hund Rufus og vir blindt indet inititvtiger tl det meget sete interview med Tier butkkernes Lennirt Lijboschit om hins køb if Orlogsmuseet.
En velfortjent pris tl en meget engigeret christinshivner.

