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KULTUR & NÖJE

Em ina R ibac, Nancy Abie d, Ilk e r Dalbudak och Fare s Ham e d hoppas att k onse rte n
k om m e r e ngage ra ännu fle r i k am pe n m ot försäljninge n av huse n på Albybe rge t.
”En k onse rt k om m e r få folk att bry sig m e r jäm fört m e d om vi bara satte upp
affische r”, säge r Em ina.
Foto: Johannes Liljeson

Deras fest ska stoppa att
Albyberget säljs
ALBY ”Jag tror det kommer bli galet, vi kommer spränga taket”, säger Fares
Hamed.
På onsdag kommer Labyrint, Mohammed Ali, Aleks och Adam Kanyama till
Subtopia och ger sitt stöd till kampanjen Alby är inte till salu.

Att motståndet mot den planerade försäljningen av husen på Albyberget har satt hela
norra Botkyrka i rörelse blev tydligt när Fares Hamed ringde runt för att boka in
artisterna till konserten. Alla var på direkt.
– De bara kollade sina kalendrar om de kunde, säger han.
Men det är inte bara artisterna som är engagerade. Mer än 20 personer arbetar ideellt
med förberedelserna inför konserten, och nya anmäler sig ständigt.
Nancy Abied, en av alla aktiva, berättar att det kändes självklart att anordna en konsert
för att lyfta frågan om husförsäljningen.
– Jag tror att en konsert är mycket bättre än en demonstration. En demonstration kan
skapa fientlighet, frustration och vara hatisk, och det är inte vad vi vill förmedla. En
konsert skapar istället en gemenskapskänsla och gör att folk känner samhörighet
med varandra.
– Och skulle vi demonstrera på Albytorget istället skulle vi inte höras lika mycket,
tillägger Fares.
Strax efter klockan 18 kommer Adam Kanyama kliva upp på scenen på Loftet på
Subtopia som första akt. Därefter kommer artister som Aleks och Labyrint varvas med
bland annat DJ:s och dansgrupper som Stepout Crew, The 90’s och Finest Flavour.
– Den här festen kommer skapa väldigt mycket glädje, jag tror folk kommer gå
därifrån lyckliga och stolta över Botkyrka, säger Nancy.
Förutom att rikta uppmärksamhet mot den planerade försäljningen av husen på
Albyberget till en privatvärd finns också mer konkreta mål. Under kvällen hoppas
arrangörerna att listan med namn på folk som kräver en folkomröstning om
försäljningen ska växa.
Men även om man tycker annorlunda i frågan om försäljningen är man lika
välkommen till konserten, framhåller Fares. Det budskap de i första hand vill sprida är
att makthavare måste lyssna på dem som påverkas av besluten.
– Innan man fattar ett så stort beslut måste man fråga de som berörs om vad de
tycker. Konserten handlar om att visa att alla har en röst och en åsikt och att den
måste tas på allvar, säger Nancy.

Johannes Liljeson
johannes@sodrasidan.se
RELATERAD INFORMATION

KONSERT PÅ ONSDAG
Tid: Onsdag 7 november kl 18-21
Inträde: 20 kronor, biljett köps i dörren
Åldersgräns: Ingen
Plats: Loftet på Subtopia, Alby
Arr: Alby är inte till salu-rörelsen i samarbete med Ung Vänster,
Hyregästföreningen och Major Xperience
Konserten är helt drogfri. Inträdet går till att täcka 
utgifterna för evenemanget. Alla
artister uppträder gratis.

RELAT ERADE ART IKLAR
”Lägenheterna kan rustas utan att Alby säljs”
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