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Bra tryck i verksamheten!
Saltängen har startat 2020 med fullt tryck i verksamheten. Vi upplever en ökad efterfrågan
och ser ljust på framtiden. Riktigt roligt! Nedan följer några färska nyheter från Saltängen.

Dubbla överhettare till Saltängen!
Saltängen har fått order i mångmiljonklassen av kraftvärmeverk i Mellersta Sverige.
I projektet ingår tillverkning, leverans och installation av stor tredelad överhettare. Tuberna
till överhettaren är i tre olika material, vilket är relativt ovanligt. Installationen sker i sommar.
Samtidigt som nyheten om den tredelade överhettaren ovan, har Saltängen nu fått i
uppdrag från en annan kund i Mellersta Sverige att tillverka ytterligare en överhettare!
I projektet ingår tillverkning, leverans och installation av överhettaren. Riktigt roligt!
”Kombon med tillverkning i vårt dotterbolag i Tjeckien, handpåläggning i Norrköping
och effektivt montage på site, gör att vi kan ta oss an de flesta pannprojekten!”
– Göran Jonsson, Projektledare Pannor.

Saltängen bygger ”hus för folket”!

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.

Saltängen har fått ytterligare ett stort byggprojekt i Stockholmsområdet. I uppdraget
ingår tillverkning av stommen till ett nytt Folkets hus. För att lyckas, kombinerar Saltängen
tillverkning i vår flexibla verkstad i Norrköping och effektivt montage av pelare, balk och
diagonaler på plats hos kund.
”Genom en stark projekt- och arbetsledning både i vår verkstad här i Norrköping och
ute hos kund på site kan vi säkerställa en säker, kostnadseffektiv och planerad leverans.”
– Peter Nilsson, Projektledare Byggnadsindustri.
”Mjuka värden och hårda produkter hör ihop! Saltängens byggavdelnings engagemang
smittar verkligen av sig. De har redan landat en del stora projekt inför 2020, men vi ser
fram emot ännu mer!” – Jim Hedkrok, VD.

Affärsområdeschef klar för Industrirör
Vi på Saltängen är glada att kunna välkomna en verklig expert på industrirör och stora
projekt inom massa- och pappersindustrin, kärnkraft samt on/offshore, Loren Jones.
Loren kommer senast från Billerud Skärblacka där han arbetat som projektledare med
stora investeringsprojekt. På Saltängen kommer Loren få en liknande roll, där han blir
affärsområdeschef för Industrirör och genom hans breda kunskap hoppas vi kunna
göra livet ännu enklare för våra befintliga och nya kunder. Välkommen Loren!
”Vi rustar ytterligare inför ett spännande 2020. Industrirör blir bara starkare och
med Loren tar vi ytterligare kliv mot större åtaganden.” – Jim Hedkrok, VD.
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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.

