
Beckåsen Hagtorp, Malmköping
Gård i Sörmland med två egna små sjöar och stora möjligheter
Välkommen till Beckåsen Hagtorp!
Den här gården kan man lätt forma efter egna behov. Här finns stora plana ytor, skog, åkermark, vatten och flera alternativa
bostadsutrymmen.
En väl tilltagen maskinhall och ett lika generöst vagnslider gör att fastigheten passar perfekt som jordbruksfastighet eller
hästgård.

Boningshuset består av en bostadsdel om ca 120 m2, resterande av huvudbyggnaden är idag kontor och personalut-
rymmen som är uppdelade i två lägenheter. Rummen är rymliga och det finns möjlighet att omvandla kontoren till flera
sovrum för den som behöver. Köket känns ljust och luftigt och har gott om utrymme för matplats. I allrummet finns en
värmande kamin och även altandörrar som leder ut till husets baksida. Här kan man med fördel bygga en rejäl altan för att
få en plats att umgås på om somrarna när vädret tillåter. På framsidan av huset finns även en inglasad altan, ett perfekt
utrymme att använda långt in på hösten.
På huset kortsida finns ett stort dubbelgarage, bekvämt med elektriska portar.

Bredvid boningshuset finns ett gästhus om 35+35m2. Även det har ett eget garage och här finns övernattningsrum samt wc
och dusch. Vatten och avlopp finns indraget. Det här är perfekt som personalboende, gästhus eller för tonåringen i familjen.

Den stora maskinhallen är byggd efter konstens alla regler. Måtten på byggnaden är 12x24mmed portar av måtten 4,5x9m.
Golvvärme finns och hallen är godkänd för tvätt med olje avskiljare. Golvet är förstärkt för verkstadsutrustning, t.ex. dom-
krafter för 20 tons tryck. Uppvärmningen sker med luftvatten värmepump.



Förrådet är 12x3 meter och sammanbyggt med maskinhallens baksida, här finns även ett kontor.

Ett skärmtak/vagnslider finns som är 15x20 m med 5 m i takhöjd och är byggt i plåt med stålstomme. Hit finns el ut-
draget från maskinhallen för belysning samt uttag för motorvärmare. Perfekt som förvaring åt maskiner eller andra fordon.

Tidigare fanns på fastigheten ett grustag, detta är nu omgjort till två stycken sjöar. Här finns även bryggor och en mysig
liten sjöbod. Här finns gott om plats och möjligheter för den som vill fortsätta förädla den här ytan. Här skulle man kunna
anlägga gräs och planteringar, bygga flera små hus eller varför inte ett stall och paddock. Förutsättningarna är många och
bara fantasin sätter gränser.
På den här fastigheten kan man driva verksamhet inom många områden eller anpassa till en gård för djurhållning. Det
lättskötta huset och ytorna runt om gör att detta boende även skulle passa en familj som vill bo på landet och driva sitt
företag hemifrån.
Välkommen att kontakta mäklaren för mer information!

.

Tomtareal/mark 21,04ha Pris 12 000 000SEK
Pristyp Högstbjudande



Grunddata

Fastighetstyp Lantbruk

Fastighetsbeteckning FLEN MALMA-MORTORP 1:4

Typkod 120 - Lantbruksenhet bebyggd

Gatuadress Beckåsen Hagtorp

Postnummer 64296

Ort Malmköping

Tomtarealuppgifter enligt Lantmäteriet

Tomtareal/mark 210 400 m2

Vattenareal 100 m2

Totalareal 210 500 m2

Taxeringsår 2020

Taxeringsvärdet är Fastställt

Taxeringsvärde byggnad 3 100 000 SEK

Taxeringsvärde mark 1 635 000 SEK

Summa taxeringsvärde 4 735 000 SEK

Pris 12 000 000 SEK, högstbjudande

Inteckningar

Inteckningar 12

Totalt belopp 4 500 000 SEK

Övriga rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar
och övriga gravationer

Fornlämning (Registreringsdatum: 20060919)

Rättigheter förmån Avtalsservitut: Grustäkt - Se beskrivning

Rättigheter last Ledningsrätt: Ledningens innehavare har rätt att för all framtid bibehålla och för-
nya elektrisk starkströmsledning i form av luft-och markledning med en system-
spänning av högst 24 kv jämte tillbehör. tillbehör till ledningen är stolpar, stag,
linor, jordtag och övriga säkerhetsanordningar med transformatorstationer styr-
utrustning samt liknande anordningar. ledningenssträckning framgår av karta. -
Starkström

Byggnader

MASKINHALL Ekonomibyggnad
Allmän information
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Taxeringsvärde byggnad 156 000 SEK
Beskrivning Maskinhall 12x24mmed portar av måtten 4,5x9m. Golvvärme finns och hallen är

godkänd för tvätt med oljeavskiljare. Golvet är förstärkt för verkstadsutrustning,
t.ex. domkrafter för 20 tons tryck. Uppvärmningen sker med luftvattenvärme-
pump.
Förrådet är 12x3 meter och sammanbyggt med maskinhallens baksida. Här finns
förråd och kontor.

Ett skärmtak finns som är 15x20 m med 5 m i takhöjd och är byggt i plåt med
stålstomme. Hit finns elutdraget från maskinhallen för belysning samt motorvär-
mareuttag.

GÄST-/PERSONALBYGGNAD Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 2016
Värdeår 2016
Taxeringsvärde byggnad 410 000 SEK
Boarea (BOA) 35 m2

Biarea (BIA) 35 m2

Rumsbeskrivning I detta hus finns övernattningsrum och förråd. Golvvärme som kommer från berg-
värmepumpen i boningshuset. Vatten och avlopp indraget samt separat varmvat-
tenberedare

BONINGSHUS Småhusbyggnad lantbruk
Allmän information

Byggår 1991
Värdeår 1991
Antal rum 4
Taxeringsvärde byggnad 2 534 000 SEK
Boarea (BOA) 168 m2

Biarea (BIA) 60 m2

Areauppgift enligt Säljaren

Rumsbeskrivning + Garage 42 kvm

Byggnad

Mark Tommark, åker, skog, grustag
Grund Torpargrund + Platta på mark
Taktyp/takbeklädnad Betongpannor + snörasskydd
Fasadtyp Träpanel
Utvändiga plåtarbeten Plåt
Fönster 3-glasfönster
Bjälklag Trä
Stomme Trä
Byggnadskommentar Bergvärme - borrhål 390 m.

2020 borrat för nytt vatten och ledningsdragning 100 m samt vattenrening. Ny
värmepump 2021.
Man har även bytt takpannor 2021 på stora huset samt anlagt snöras-skydd. Bytt
brotrummor ner till grustaget samt rensat bäcken som rinner genom fastigheten.
Renoveringar har gjorts löpande. 2007 renoverades badrum, grovkök och tvätt-
stuga. 2014 renoverades köket. Maskinhall byggdes 2008 och gästhuset byggdes
2016.

Vatten Djupborrad brunn
Avlopp Enskilt avlopp
Typ av uppvärmning Bergvärme
Skorstenstyp Keddy
Skorstenskommentar Senaste kontroll av skorsten 2020- ua
Parkeringsbeskrivning Flera parkering på gården samt garage
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Uteplatsbeskrivning Altan under tak
TV/internet Parabol, Fiber framdraget till hus 2020

Kostnader

Årlig elförbrukning 49 600 kWh/ÅR

Antal personer i hushållet 2
Renhållning 3 000 SEK
Försäkring 29 832 SEK
Summa driftskostnad 95 832 SEK

Kostnader

Årlig elförbrukning 49 000 kWh/ÅR

Hushållsel 55 000 SEK/ÅR

Renhållning 3 000 SEK/ÅR

Försäkringskostnad 29 832 SEK/ÅR

Elnätskostnad 8 000 SEK/ÅR

Summa driftskostnad 95 832 SEK/ÅR

Antal personer i hushållet 2

Närområde

Områdesbeskrivning Beckåsen Hagtorp ligger mellan Eskilstuna och Malmköping längs väg 53. I om-
rådet runt omkring finns stora skogsområden med mycket bär, svamp och fina
promenadstråk. Här finns jaktmarker där det jagas framförallt älg och vildsvin. På
bara 10 min når du Malmköping där det finns flera restauranger, butiker, hotell,
vårdcentral, mataffärer samt systembolag. I Malmköping finns många av de gamla
husen bevarade och kullerstenen finns kvar på flera av de smala gatorna. Det är
en mysig liten ort med mycket kultur. Varje år anordnas också den mycket väl-
besökta ”Malma-marken”, en marknad med hantverk och livsmedel som lockar
besökare från hela mellansverige.
Här finns också förskola och skola upp till åk 9 och flera föreningar med olika
aktiviteter för alla åldrar. I Malmköping finns även en camping och en populär
badplats.
Till Eskilstuna tar det ca 20 min och där finns ett större utbud av det mesta.

Susanne Feretti, Fastighetsmäklare
Libergsgatan 12, 632 21 Eskilstuna

susanne@ferettimakleri.com
0703-462666


