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Mångfald, jämställdhet och
Saltängen-andan.
En uppsjö av inspektioner och leverans utomlands. Nedan följer några rykande färska
nyheter från oss på Saltängen!

”Olikheter är en konkurrensfördel!”

Saltängen har varit och föreläst om hur vi arbetar med jämställdhet och mångfald på
inbjudan av Karlstad universitet. Presentationen hölls för ett antal andra företag, studenter
och representanter från universitetet. Förutom jämställdhet och mångfald diskuterades
även våra värderingar, engagemang, öppenhet och noggrannhet som ligger till grund för
”Saltängen-andan”.
”Det är en stor ära att bli inbjuden att föreläsa på Karlstad universitet kring dessa två
otroligt viktiga ämnen. Mångfald och jämställdhet är två av nycklarna till att vi lyckats med
vår tillväxtresa här på Saltängen. För oss på Saltängen är olikheter en konkurrensfördel,
inte ett problem, vi arbetar ständigt för att bryta gamla normer och skeva värderingar.
För vi vet, för att skapa tillväxt krävs förändring.”
– Jim Hedkrok, VD.

KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett
industripartner som anlitas av ledande
energiproducenter, processindustrier
och verkstadsföretag i Sverige.
Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens Mekaniska Verkstad och
Saltängen Industri. Gruppen tillverkar
panndetaljer vid en delägd produktionsenhet i Tjeckien. Sammantaget erbjuder
vi fem kompletta branscherbjudanden:
• Energi & Process
• Tillverkningsindustri
• Anläggningsindustri
• Byggnadsindustri
• Industrirör
Tack vare stora resurser i form av
kompetent personal, hög servicenivå
och stora verkstäder, liksom en kraftfull
kombination av tillgänglighet, kvalitet och
säkerhet, bidrar vi till störningsfria och
kostnadseffektiva produktionsprocesser
hos våra kunder. Dygnet runt, året runt.

Smart Inspektion tar fart på riktigt

Saltängens kedjeavdelning går på högvarv och allt fler kunder har börjat anlita vår nya
digitala tjänst ”Smart Inspektion”. Förgående vecka utfördes hela fyra besiktningar på bland
annat bränslegården, en sodapanna och askutmatningen till kunder runt om i Sverige. I och
med vår digitala tjänst kunde dessa kunder ta del av ett helt komplett underlag på inspektion redan veckan efter. Parallellt med detta levererade och monterade Saltängen även dit
två kedjor till kunder i mellersta Sverige. En stor rullkedja och kedja till en asktransportör.
”Snabbhet är effektivitet och till grund för Smart Inspektion ligger en speciellt framtagen
mobil programvara som används av Saltängens inspektörer och besiktningsmän. I fält
behövs bara en iPad som verktyg!” – Henrik Vernqvist, inspektionsansvarig.
”Att kartlägga och dokumentera kan vara mödosamt, men med Smart Inspektion
öppnas helt nya möjligheter och få kontroll på underhållsbehoven. Planering ger ett
bättre beslutsunderlag och lägre kostnader.” – Robert Ryderstedt, kedjeansvarig.

Saltängen levererar utomlands

Inför 2019 sjösatte Saltängen flera satsningar i syfte att bli ännu bättre på att hjälpa våra
kunder och lösa sina utmaningar. Och glädjande nog har responsen från marknaden varit
positiv. Nästa vecka kommer Saltängen och leverera utomlands till en kund i Finland. I
projektet ingick tillverkning av en mellanlagringstation för en rejektpress. Stationen har till
uppgift att mata vidare material in till en komprimator. En häftig tillverkning, eller hur?
”Vi har gjort alltifrån dimensionering, konstruktion- och tillverkningsritning samt utfört
själva tillverkningen i vår flexibla verkstad i Norrköping. Ett riktigt hantverk.” – Teuvo Tainio,
teknisk support.
”Riktigt roligt projekt att arbeta med och få chansen att nyttja det jag lärt sig på
universitet. Nu är jag verkligen varm i kläderna och redo för en fullspäckad sommar
på Saltängen.” – Alexander Lyckebo, offertingenjör.
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DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40
Vi finns alltid redo för att hjälpa dig.
Oavsett tidpunkt, oavsett veckodag,
oavsett årstid. Vår ambition är att ge
dig branschens bästa service och
tillgänglighet, 24/7/365.

