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 Stockholm 27 oktober 2022 
 
 
Brf Rektangeln 22 Stadsbyggnadskontoret 
Götgatan 114, 1 tr Bygglovsavdelningen 
112 96 Stockholm Eva Båvendal 
info@rektangeln22.se eva.bavendal@stockholm.se 
ursula@rektangeln22.se stadsbyggnadskontoret@stockholm.se 
  
 
Yttrande rörande grannehörande i samband med bygglovsansökan 2022 - 11096 
 
Bostadsrättsföreningen Rektangeln 22 har beretts tillfälle att yttra sig över den 
bygglovsansökan som gjorts av Rektangeln 21 rörande ombyggnad av Ringens shopping samt 
tillhörande fasad och entréer. 
 
Vi vill poängtera initialt att Rektangeln 21 och 22 är två delar av en tredimensionell fastighet. 
Vi är fastigheten som ligger ovanpå Rektangeln 21 och delar stora delar av byggnationen 
vilket bland annat regleras i ett omfattande servitutsavtal. Vi förutsätter att det bygglov som 
eventuellt beviljas respekterar Rektangeln 22 samt det servitutsavtal och de servitutritningar 
som finns rörande denna tredimensionella fastighetsbildning. 
 
Inledning 
Bostadsrättsföreningen Rektangeln 22 ställer sig generellt positiv till att fastighetsägaren till 
Rektangeln 21 avser att bygga om shoppingen vad det gäller såväl renovering av entréer och 
fasader som inne i shoppingen. Även skapandet av en ny entré mot Älvsborgsparken, som vi 
hoppas renoveras i samverkan med Stadsdelsförvaltningen, ställer vi oss positiv till om den 
sker i samråd med oss. Dock är detta en mycket stor ombyggnad vilket kommer att påverka 
oss i väldigt stor omfattning, vilket påverkar våra kommentarer nedan. 
 
Våra fastigheter är helt hopbyggda vilket tex innebär att tappvatten, spillvatten, dagvatten, 
el, fjärrvärme, ventilation mm till och från vår fastighet går genom Rektangeln 21, och vice 
versa. Därmed kommer stora ombyggnader hos den ena eller den andra att påverka båda i 
mycket stor utsträckning. Vår självklara utgångspunkt är att inga av funktionerna som rör vår 
fastighet, och som nämns ovan, får störas eller begränsas av ombyggnaden. Våra relationer i 
dessa avseenden regleras av omfattande servitut som måste respekteras fullt ut. I bilaga 1 
och 2 syns att vi har omfattande servitut rörande entréer i gatuplan samt att stora delar av 
lokalerna i vår gårdsplan innehas av Rektangeln 22 (markeras med röd tex sv ??). Ändring av 
fasaden utanför i gårdsplan innebär därmed att det är fasaden delvis utanför våra lokaler 
som påverkas. Det gäller nästan hälften av fasaden mot Götgatan, inget av fasaden mot 
Ringvägen och delar av fasaden mot Älvsborgsparken. 
 
Nedan kommer vi att betona de delar av ombyggnaden som vi är mest oroliga för.  
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Entréer, fasader och fönster 
 
Entréer 
I enlighet med servitutsavtal har vi tillgång till entréer som vetter mot gatan, tex Götgatan 
98, 100 - 130 samt Ringvägen 111 och 121. Dessa har vi rätt att nyttja för in- och utpassage 
samt utrymning. Vid renovering av dessa entréer är det avgörande att den rätten kvarstår 
för oss. Nedan citeras servitutsavtalet i denna del: 
 
Servitut 4: Rätt att nyttja, bibehålla, underhålla och förnya entréer trappor, trapphus, 
korridor. Till förmån för: Rektangeln 22 Belastar: Rektangeln 21 
Servitut 17: Rätt att nyttja utrymmen inom den belastade fastigheten som utrymningsväg. 
Till förmån för: Rektangeln 22 Belastar: Rektangeln 21 
 
För Brf Rektangeln 22 är det helt avgörande att vi har tillgång till ovan nämnda entréer under 
byggnationen och att dess slutkonstruktion inte begränsar den tillgången Det gäller alltså in- 
och utgångar, elektroniska läsare för öppnande av porten samt utrymning mm. I Brf 
Rektangeln 22 finns 388 lägenheter, samt ett flertal lokaler, och sammantaget mer än 1 000 
boende som mycket frekvent använder dessa gatuentréer för att ta sig in i och ut ur sitt 
boende. Det är avgörande att den funktionen inte minskas, varken under byggnationen eller 
efter. 
 
Entrén mot Götgatan 
Nedan till vänster syns en bild av ett tidigare förslag till ny entré mot Götgatan. Där är ett 
flertal av våra fönster helt täckta av växtlighet. Där föreslås även omfattande belysning som 
helt täcker vår fastighets fönster och dessutom, förmodligen, skulle lysa in i våra lokaler.  
 
I justerat bygglov (bild nedan till höger) ser förslaget till entré mot Götgatan annorlunda ut. 
Våra lokalers fönster är markerade med rött. En sådan växtlighet motsätter vi oss inte om 
den hålls på den nivån, men den får inte skymma våra fönster. Att begränsa att sådan 
växtlighet börjar skymma våra fönster bedömer vi dock som svårt att underhålla över tid. Ett 
nästa underhållsfritt sedumtak bör därmed övervägas i stället. Att neonbelysningen även är 
borttagen förbättrar förslaget i vår mening. Vi motsätter oss all neonbelysning utanför 
Rektangeln 22s fönster på detta skärmtak.  

   
 
Entrén mot Ringvägen 
Vi har inget att erinra mot förslaget till ombyggnad av entrén mot Ringvägen i den 
utformning den har i detta bygglov. Gårdsplan ovanför den entrén utgör lokaler som ägs av 
Rektangeln 21 och som hyrs av Capio Ringens vårdcentral. Våra boende berörs därmed bara 
begränsat.   
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Ny entré mot Älvsborgsparken 
Det föreslås i bygglovet även en ny entré mot Älvsborgsparken. Den riskerar att störa 
boende med balkonger mycket nära entrén (röd ram runt i nedanstående bild). Se även 
bilaga 5. Minst två balkonger från våra lägenheter är i direkt anslutning till den entrén. Vi 
förutsätter därmed, om denna entré beviljas, att olika åtgärder vidtas för att minimera 
störande ljud uppåt. Vi har boende med fönster och balkonger på vår gårdsplan endast en 
våning upp från det nya förslaget till parkentré. Ljudisolering och insynsskydd bör övervägas, 
eventuellt i form av ett bredare och djupare skärmtak. Ett sådant skärmtak bör utformas på 
ett sådant sätt att det hålls rent och torrt tex med ett relativt underhållsfritt sedumtak. 

 
Fasader: 
I bilaga 3,4 och 5 syns fasadritningar. Studerar man dem tillsammans med servitutsritning 2 
som visar vilka delar av gården som ingår i vilken fastighet syns det att stora delar av fasaden 
mot Götgatan (nästan 50 procent) har fönster som hör till fastigheten Rektangeln 22. Det rör 
ett tjugotal fönster mot Götgatan, inte minst över entrén, men även norr och söder om 
denna. Varje ingrepp i fasaden som innebär minskad funktion, utsikt från vår fastighets 
lokaler motsätter vi oss. I ovan text om entréer beskriver vi påverkan på fasaden runt entrén. 
 
Detta är en väsentlig förändring av fasaden. I bygglovet, måste det tydligt skrivas in att det 
inte får ske på ett sådant sätt att den minskar eller försämrar utsikten från våra fönster eller 
på annat sätt försämrar för oss, vilket gäller såväl eventuell belysning, solceller eller annat. I 
bygglovet är det svårt att se om någon fasadbelysning planeras. Den får då inte riktas inåt 
mot våra fönster. I vårt servitutsavtal nr 23 är reglerat att förändringar av fasaden är till 
förmån för Rektangeln 21 och belastar Rektangeln 22, men att ”infästningar och 
genomföringar i byggnad (fasad och tak) skall ske i samråd med ägare till belastad fastighet”, 
dvs Rektangeln 22. Vi utgår ifrån att bygglovet beviljas utifrån att den klausulen om samråd 
ingår och respekteras. 
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Kanalisation och ledningsdragning 
Som nämnts ovan har Rektangeln 22 omfattande kanalisation (tappvatten, spillvatten, 
dagvatten, el, fjärrvärme, ventilation mm) genom Rektangeln 21. Vi måste även under 
byggnationen, och efter, ha full funktion i dem, även för eventuell avstängning av ventiler vid 
vattenläckor eller ombyggnader mm. I bilaga till servitutsavtal (se nedan) beskrivs att 
Rektangeln 21 har rätt att flytta och ändra om kanalisationen som servar Rektangeln 22 men 
som finns i Rektangeln 21 men att det endast får ske utan att den tekniska funktionen 
försämras. Vi motsätter oss alltså inte ombyggnad i dessa delar men vill betona att det är 
avgörande att dessa funktioner fungerar hela tiden. 
 

 
 
Eventuell påverkan på gårdsplan 
Ett flertal servitut till förmån för Rektangeln 21 rör tillgång till gårdsplan, tex de fyra 
ventilationshusen på vår gård. Behövs tillgång till vår gård baserat på denna ombyggnad ska 
det ske i dialog med Brf Rektangeln 22. Vi har en bilfri gård med bland annat en stor förskola 
med över 100 barn som vistas på gården och kan inte ha störande trafik eller byggarbete där 
utan dialog och planering. Vi har svårt att utläsa från bygglovet om så kommer att vara fallet, 
men att om så är fallet måste ske i dialog med Brf Rektangeln 22. 
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Buller 
Vi har under de senaste åren upplevt ett flertal ombyggnader i Rektangeln 21s lokaler. Såväl 
byggnationen av Teatern som ombyggnaden av Folktandvårdens lokaler har gjorts på ett sätt 
som inte har varit i dialog med oss. Ägaren till Rektangeln 21 har prioriterat ombyggnad 
under tider då affärerna är stängda, vilket har varit nattetid, och före 8.00 på morgonen. 
Med över 1 000 boende i fastigheten ovanpå (Rektangeln 22) anser vi att det är avgörande, 
för att bygglovet ska beviljas, att arbetstider 8.00 – 17.00 används i så stor utsträckning som 
möjligt och att tider mellan 22.00 och 08.00 inte används mer än i akutfall. Vi har förståelse 
för att butiksverksamheten måste fungera under byggnationen, men menar att mycket 
bullrande arbete (typ bilning) då med fördel får utföras från 8.00 till att butikerna öppnar 
(dock ej Ica som har andra öppettider). 
 
Övrigt 
Vi önskar framgent att bli kontaktade även på dessa epostadresser: (info@rektangeln22.se 
samt ursula@rektangeln22.se) och inte enbart postalt. Detta för att öka sannolikheten att vi 
nås av kommunikationen samt att kunna svara snabbare. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
För Brf Rektangeln 22 
 
 
 

 
Ursula Berge 
Ordförande 
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Bilaga 1 (Servitutritning gatuplan - ovanifrån) 
 

 
Bilaga 2 (servitutkarta gårdsplan - ovanifrån)
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Bilaga 3 (Fasad mot Götgatan – vy västerut) 
 

 
 
Bilaga 4 (Fasad mot Ringvägen – vy norrut)

 
 
 
Bilaga 5 (Fasad mot Älvsborgsparken – vi österut) 

 
 

 


