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 ”Vi tror på kraften i mångfald 
och att ta tillvara på människors 
olika förmågor”
Möt människorna och engagemanget som sätter  
rekord och gör skillnad för våra kunder varje dag.  
Se sidan 2
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Årets största Saltängen-nyhet:
Fyra kompletta kunderbjudanden 
under samma tak!
Under 2017 tog vi steget fullt ut och delade upp vårt 
erbjudande i fyra tydliga branschinriktningar. En nyhet 
som redan väckt uppskattning hos både nya och 
befintliga kunder! De nya branscherbjudandena heter 
Energi & Process, Tillverkningsindustri, Anläggningsindustri 
och Byggnadsindustri. I praktiken innebär det att vi kan 
erbjuda tjänster och helhetslösningar med stor bredd 
och unik spets, anpassade för just dina behov! 

Unikt lagarbete gav rekordår! När jag och Christer Thorn blev nya ägare 
till Saltängen 2010 började det bli tydligt att globaliseringen skulle ställa nya, 
hårdare krav på industrin. För oss som industripartner innebar det svårbedömda 
utmaningar, men också spännande möjligheter att bli ännu bättre för våra 
kunder. Och ganska snart inledde vi tillsammans med våra medarbetare en 
utvecklingsresa mot framtidens Saltängen. Sedan dess har vi vuxit stabilt och 
2017 fick vi ett rejält kvitto på att vi är på rätt väg: Vi ökade årsomsättningen  
med hela 35 procent på en marknad som utvecklas betydligt långsammare!  
Och jämfört med vårt startår 2010 har vi nästan sjudubblat omsättningen!  
Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla kunder som gett oss förtroendet  
att lösa allt fler och allt större uppdrag.     

Våra medarbetare är nyckeln till vår framgång. Saltängen har en kultur som 
präglas av enorm servicevilja och engagemang i en positiv atmosfär där varje 
individ är lika viktig. I takt med efterfrågan har vi dessutom lyckats rekrytera ännu 
fler medarbetare med rätt inställning, rätt kompetens och vilja att utvecklas. Allt 
detta har varit möjligt därför att vi tror på kraften i mångfald och möjligheten att 
ta tillvara på människors förmågor, oavsett kön och ursprung. För oss är detta en 
central del i vårt hållbarhetstänkande. Det är medarbetarna som ÄR Saltängen 
och står bakom vår affärside: Sveriges mest engagerade industripartner.

I den här tidningen får du flera glimtar av våra medarbetare och vår produktion. 
Vi bjuder dig på en tillbakablick på några av årets highlights samt en titt på våra 
verkstäder. Och sist men inte minst förklarar vi varför renovering och reparation  
är ett miljösmartare alternativ än nya reservdelar. Mer om det på sidan 6.

Varmt välkommen till oss på Saltängen - trevlig läsning!

Jim Hedkrok
VD Saltängen AB

Året som gick.
Tre sidor med höjdpunkter från 2017.

Mitt i verkligheten varje dag. Saltängens båda ägare 
Christer Thorn, teknisk chef, och Jim Hedkrok, vd.

Vilket gäng! Tillsammans är vi Saltängen,  
Sveriges mest engagerade industripartner.  

Bilden tagen vid vår konferens 12 januari 2018. 

Enorm pjäs levererades till 
pappersbruk!
120 ton. Där har du den totala vikten på rörbryggan 
inklusive rör som vi under våren levererade till ett 
pappersbruk i mellersta Sverige. I helhetsåtagandet 
ingick förstudie, rivning, nytillverkning och montage.  
Tur att Saltängen har resurser i storlek XL, eller hur?

Flera komplexa projekt på  
samma gång? Gärna!
Kombinationen av Saltängens resurser i Sverige och  
vår fabrik i Tjeckien var nyckeln till många framgångsrika 
kunduppdrag under 2017. Att vi dessutom erbjuder hela 
 kedjan från förstudie till slutdokumentation har öppnat 
dörren till riktigt stora åtaganden. Till exempel avslutade 
vi under hösten ett projekt i tiomiljonersklassen inne- 
hållande väggpaneler och överhettarslingor till ett kraft- 
värmeverk. Samtidigt genomförde vi ett rörprojekt 
i storleksordningen femton miljoner kronor för ett 
pappersbruks räkning. Stark projektledning och 
effektivt genomförande gav nöjda kunder och planenlig 
driftsättning i bägge fabrikerna! 

SAMMANSVETSAT 365 är Saltängens ”årsberättelse” som sammanfattar höjdpunkterna 2017 och tar ut riktningen för 2018.  
För mer information, vänligen kontakta Jim Hedkrok. E-post: jim.hedkrok@saltangen.se  
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2.

3.

Välkommen till oss på Saltängen 

Sveriges mest  
engagerade industripartner! 

Flera starka nyckelrekryteringar 
tar Saltängen till nästa nivå.
Saltängen fortsatte under 2017 att omstrukturera 
och nyrekrytera för ökad kundnytta och fortsatt 
tillväxt. Till nytillskotten hörde bland andra Jonas 
Eriksson, projektledare Industrirör, Magnus Andersson, 
offertingenjör, Tomas Svensk, säljare, samt rutinerade 
Daniel Sandén som är utbildad IWS och blir svets-, 
kvalitets- och miljöansvarig.
– Nyrekryteringarna och omstruktureringarna är en 
medveten satsning för att Saltängen effektivt ska kunna 
driva och ta ansvar för större projekt, berättar Saltängens 
vd Jim Hedkrok.

4.

Mikael Svensson framför  
120 ton rörbrygga.Christer Thorn och Tomas Svensk.

Starka Saltängare: David Engström, Mats Palm,  
Teuvo Tainio, Kennet Lundgren och Jonas Eriksson.

Matilda Lindgren, Lars Hedkrok och ryggen på Andreas Rengman.

Svetsning i panna.
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Vi bygger vidare på byggsmide!
Två verkliga experter på byggsmide valde under året 
att ansluta sig till Saltängen i samband förvärvet av 
Holmlunds Smide. Därmed gick startskottet för nästa 
steg i vår satsning på tillverkning och montage av CE-
godkända stålkonstruktioner som exempelvis trappor, 
stommar, landgångar, utrymningsvägar och olika typer  
av balkkonstruktioner.
– Varmt välkomna Peter och Ingemar Holmlund - med er 
ombord blir Saltängen ännu mer komplett!
Kontakta oss gärna för mer information om byggsmide!

Saltängens nya administration 
gör livet enkelt för kunderna.
Trots rekordhögt tryck ute hos kunderna och ökad 
omsättning för Saltängen med 35 procent, sköttes 
administrationen galant av den helt nykomponerade 
laguppställningen med fyra (!) nyanställda på Saltängens 
kontor i Norrköping.
– Att ha en väl fungerande administration är en stor 
trygghet för våra kunder. Därför vill jag ge en stor eloge 
till Annika, Jenny, Malin och Åsa för en insats av allra 
högsta kvalitet, säger en mäkta stolt och imponerad  
Jim Hedkrok. 

Inte bara ett, utan TVÅ 
dotterbolag i Tjeckien!
Efterfrågan på panndetaljer och annan tillverkning i 
Tjeckien formligen exploderade under 2017. Därför tog 
vi det strategiska beslutet att intensifiera vår satsning 
i Tjeckien. Startskottet blev nyckelrekryteringen av 
Vincent, som är bofast i Tjeckien och har många års 
erfarenhet inom pannbranschen. Vincent ansvarar för 
Saltängens nya, helägda dotterbolag som sjösattes 
i augusti. Den nya etableringen öppnar dörrarna till 
ännu större produktionskapacitet, samtidigt som vi 
med framgång fortsätter tillverka panndetaljer hos 
dotterbolaget utanför Brno.
Kontakta oss gärna för mer information om tillverkning  
i Tjeckien.

På Saltängen kommer kvalitet, 
miljö och säkerhet alltid på 
första plats.
Saltängen ska vara tryggt för medarbetare, kunder, 
omvärld och miljö. Därför brinner vi för kvalitets- och 
miljöarbete i alla dess former. För 2018 är vi certifierade 
enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834-2, EN 1090 samt 
OHSAS 18001. Kontakta oss gärna om du vill veta mer 
om hur vi hanterar frågor som har med kvalitet, miljö och 
säkerhet att göra. 

Lansering av ny tjänst: 
Reservdelstillverkning
Våra satsningar på helhetslösningar har på kort tid gjort 
succé. Med Saltängen som projektansvarig sparar 
kunderna både tid och pengar, och man slipper krångla 
med olika leverantörer. Därför var intresset stort när 
vi under 2017 lanserade ett nytt tjänstekoncept kring 
reservdelstillverkning.
– När delar inte kan renoveras eller repareras är 
Saltängens nytillverkning det snabbaste och mest 
kostnadseffektiva  valet, säger Jim Hedkrok, vd på 
Saltängen.
– Du behöver bara ringa oss och sedan tar vi hand  
om resten: Mätning och eventuell inscanning av gamla 
delen, framtagning av tillverkningsritning, tillverkning i 
Tjeckien och sist av allt montage och injustering. Allt i en 
smidig och kostnadseffektiv process som ger full kontroll 
och trygghet.
Intresserad av reservdelstillverkning? Hör gärna av dig.

7.5.

8.

6.

9.

Rör-ande stark tillväxt!
Saltängens erbjudande Industrirör har visat upp kraftig 
tillväxt 2017 i såväl Norrköping som Borlänge. Det beror 
dels på flera förfrågningar från nya uppdragsgivare, och 
dels på att vi expanderat hos befintliga kunder. Samtidigt 
har vi kunnat driva fler och större projekt parallellt tack 
vare våra satsningar på effektivare hantering och styrning. 
Behöver du anlita specialister på industrirör?  
På Saltängen har du tillgång till ett stort och 
sammansvetsat gäng!

Saltängens sikt – ekonomisk, 
tidsbesparande och miljösmart!
Högre kapacitet, lägre energikostnader och mindre 
miljöpåverkan. Där har du tre av målsättningarna när 
vi häromåret startade utecklingen av marknadens 
modernaste sikt. Och nu, efter flera testkörningar 2017, 
har vi fått svart på vitt: Jämfört med dagens produkter 
klarar Saltängens sikt 30% större produktionsvolym 
på samma tid. Med andra ord kan du spara rejält med 
tid och energi och dessutom minska miljöpåverkan! 
Nu återstår bara slutmodifieringar och att bygga in 
sikten i ett krossverk innan den görs tillgänglig för hela 
marknaden. Håll utkik efter Saltängens sikt under  
2018 - det lönar sig både för dig och för miljön!

En härlig krydda för Sveriges 
anläggningsindustri!
2017 var året då vi skapade ett välfyllt underhållspaket 
även för anläggningsindustrin. Förutom ovanligt 
snabb och flexibel service erbjuder vi hela kedjan från 
demontering och snabb åtgärd på verkstad till montering 
och driftsättning. Och dessutom har vi krossdelar på lager. 
Resultatet är en helhetslösning som hjälper våra kunder att 
kapa ledtiderna oavsett om det handlar om akut stopp eller 
planerat underhåll. Vill du veta mer? Ring 011-36 11 40. 
Med Saltängen behöver du bara en kontakt! 

Annika Pettersson och Teuvo Tainio i samspråk.
Sverige möter Tjeckien:  
Christer Thorn och Vincent Majoros. Ela Özlem Ertas och Johanna Skoglund.

120 ton rörbrygga monterad och klar.
Ännu en lyckad testkörning med Saltängens  
effektiva och miljösmarta sikt.Daniel Persson och Jenny Tjärnelid.

Christer Thorn och Jim Hedkrok flankeras  
av två tunga förstärkningar inom byggsmide:  
Peter Holmlund och Ingemar Holmlund. Peter Johansson och Torbjörn Jangbrant.

Saltängens flöde vid reservdelstillverkning

Inconel på rörslingor.



Saltängen i Tjeckien: 

En av Europas modernaste  
fabriker för panndelar.
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Vinn tid och sänk dina livscykelkostnader
Saltängens verkstad i Norrköping fokuserar på renovering och reparation, men 
erbjuder också nytillverkning av specialprodukter och -delar. Kombinationen av 
spetskompetens, tillgänglighet och överlägsen flexibilitet gör att vi kan optimera 
lösningar för dina behov, och säkerställa snabba leveranser som motsvarar dina 
krav och bidrar till lägre livscykelkostnader. 

Sveriges mest kompletta maskinpark
På verkstadens drygt 5000 kvadratmeter 
hittar du fyra avdelningar: Skärning med 
laser och gas/plasma, plåtverkstad, 
maskinverkstad och termisk sprutning. 
Dessutom har vi en rörbocknings- 
maskin i toppklass: Schwartze-Robitec 
CNC 80 DB. Kort sagt: Hos oss finns 
det mesta du behöver för att hålla 
hjulen snurrande!
Läs mer om verkstaden och 
maskinparken på www.saltangen.se

Nytillverkning av reservdelar i stål är en central 
del av Saltängens erbjudande. Och ändå vill vi ge 
dig rådet att prioritera renovering och reparation 
framför nya delar. Hur går det ihop?

Saltängens verkstad i Norrköping löser det mesta som har med renovering och 
reparation att göra, och vi är organiserade för att hjälpa dig även i akuta lägen.   

För två år sedan lanserade vi en omedelbar succé:  
Panndelstillverkning i Tjeckien. I ett slag blev  
Sveriges starkaste underhållserbjudande för  
pannor ännu mer komplett. 

Skräddarsydd tillverkning, hög kapacitet och extremt korta ledtider 
Vårt dotterbolag i Tjeckien tillverkar allt från panelväggar till överhettare och 
economizers. Den 4500 kvadratmeter stora verkstaden är en av Europas 
modernaste och fullutrustad med bland annat svetsrobot, panelsvetsmaskiner, 
panelbockningsmaskin och rörbockningsmaskiner. Hög produktionskapacitet  
och snabba transporter bidrar till en effektiv logistikkedja. 

Kompletta åtaganden. Från förstudie till säker drift.
På Saltängen tar vi helhetsansvar för ditt projekt och varje steg i kedjan:  
Förstudie, projektering, planering, beredning, tillverkning, montage och 
dokumentation. Och vi tar givetvis ansvar för rivning, bortforsling och återvinning 
av gamla delar. Med Saltängen ombord kan du fokusera på kärnverksamheten.
Läs mer om fabriken och maskinparken på www.saltangen.se

Vi tar vara på stålets fördelar. Och minskar effekten av nackdelarna.
Att tillverka nya reservdelar i stål kostar en slant. Men framförallt kräver 
stålframtagningen och tillverkningsprocessen väsentligt mer energi än om du 
istället väljer att få delarna renoverade. För oss på Saltängen är det självklart 
att välja det alternativ som är smartast för klimatet och miljön, och därför är vår 
grundrekommendation alltid renovering och reparation, förutsatt att det lämpar 
sig för den aktuella delen.

Gamla delar blir som nya. Eller ännu bättre.
När du får en del renoverad hos oss kan du vara säker på att den blir exakt lika 
bra som när den var ny. Tack vare moderna slitmaterial och metoder är chansen 
stor att den renoverade delen till och med blir bättre än originalet. Det betyder att 
livslängd och tillförlitlighet ofta ökar, samtidigt som du sparar pengar och minskar 
din miljöpåverkan. Visst låter det förnuftigt?

Vi hjälper dig välja rätt. Snabbt.
Saltängen erbjuder branschledande kompetens och verkstadsresurser som 
spänner över alla tre områdena - renovering, reparation och nytillverkning. Därför 
kan vi snabbt ge dig en korrekt bedömning och förslag på lösning. En lösning 
som ger minimala ledtider och minsta möjliga påverkan på miljön. 

Vill du vara snäll mot miljön? 

Satsa på renovering  
och reparation.

Saltängen i Norrköping: 

Svenska mästare på  
stora och tunga jobb.

Daniel Persson och David Roxström  
är vassa på plasmaskärning.

Kryzysztof Grabowski har millimeterkoll.

Andrezej Olejniczak svetsar. Göran Jonsson och Lukas Gustafsson ger goda råd.



Du når oss när som helst
Somliga tror oss knappt när vi säger att vi alltid ställer upp.  
Men det är så vi på Saltängen fungerar. Anledningen är enkel:  
Vi vet hur viktigt det är att hjulen snurrar i din verksamhet.  
Därför är vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.

Du får rätt hjälp direkt
Saltängens kundmottagare har lång erfarenhet och massor  
av rutin. Därför kan du lugnt räkna med säkra svar och  
relevanta lösningsförslag oavsett om läget är akut eller  
behoven mer långsiktiga.  

Du behöver bara en kontakt
Oavsett storleken på projektet behöver du bara en kontakt-
person på Saltängen. Allt för att det ska bli så enkelt och 
smidigt som möjligt för dig. Med utgångspunkt från vår 
kompletta värdekedja säkerställer vi kvalitet, säkerhet och 
trygg styrning genom projektets alla faser. Branschens bästa 
service får du på köpet. Välkommen till Saltängen! 

HUVUDKONTOR & KONTAKT
Saltängens Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: info@smvab.se
Dygnet-runt jour: 011-36 11 40

www.saltangen.se

Våra fyra branscherbjudanden. Vilken är din bransch?

Lösningar för kraftvärmeverk, 
pappersbruk och sågverk. 
Energiproduktionen och 
dess omgivande processer 
är hjärtat i din verksamhet. Vi 
hjälper dig med alla former av 
underhållsprojekt och snabba, 
akuta insatser.  

ENERGI & PROCESS

Lösningar för alla delar av 
din produktionsprocess. 
Vi hjälper dig optimera 
driften och minimera risken 
för driftstörningar genom 
förebyggande underhåll, 
service och reparationer av den 
mekaniska utrustningen.

TILLVERKNINGSINDUSTRI

Lösningar för krossar, asfalt 
och cementanläggningar. 
Din utrustning utsätts för tuffa 
tag. Förutom underhåll, service 
och reparationer erbjuder vi 
egenutvecklade produkter som 
ökar effektiviteten.

ANLÄGGNINGSINDUSTRI

Ring 011-36 11 40 eller läs mer på www.saltangen.se

BYGGNADSINDUSTRI

Lösningar för CE-godkända 
stålkonstruktioner. Vi erbjuder 
skräddarsydd tillverkning, 
ytbehandling och montering av 
exempelvis trappor, landgångar, 
utrymningsvägar, telferbalkar, 
stommar och balkar. 

Förebyggande underhåll eller akut hjälp? 

Vi ställer alltid upp!

Lars Hedkrok och Teuvo Tainio  
skapar lösningar för en kund.


