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 ”Allting har överträffat  
mina förväntningar.”
Träffa George, Jenny och Sasa.  
Tre med  arbetare som vågade  
utmana sig själva och välja nya 
vägar i företaget.  
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Ela Özelm Ertas.

Farid och  Gilberto

Jörgen Mattsson

Pasi och Linda
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2020 blev ett prövningarnas år på grund av pandemin, och dessvärre är 
samhället i skrivande stund fortfarande under stor press.Därför är det med största 
ödmjukhet jag konstaterar att Saltängen trots allt fick ett bra 2020. Det visar att vi har 
hittat rätt i våra satsningar och att kunderna känner tillit till vår förmåga och kapacitet  
– trots alla svårbedömda och utmanande omvärldsfaktorer. Hemligheten bakom 
framgången? Ett otroligt engagemang hos alla inblandade – både på kundsidan  
och hos varje medarbetare. Ett engagemang som förflyttade gränser när det 
behövdes som mest! 

Vi tror på ett starkt 2021 – tillsammans. Ingen kedja är starkare än sin svagaste 
länk. Därför är vi otroligt måna om att bygga en positiv företagskultur inom Saltängen. 
En kultur där samtliga med arbetare känner frihet under ansvar, och har fokus på det 
allra viktigaste: Att tillsammans hjälpa dig som kund att förebygga och lösa problem 
– i alla lägen. Ordet ”tillsammans” är ett nyckelord på framförallt två sätt: som kund 
ska du alltid känna att vi står på din sida, och som medarbetare på Saltängen ska  
vi alltid uppleva att vi har varandras stöd. Genom nära samarbete och samverkan  
kan vi alla lära av varandra och fortsätta finna lösningar som möjliggör en problemfri 
och effektiv produktion – även i svårare tider.

Årets upplaga av Saltängen 365 bjuder på en sedvanlig kavalkad över projektårets 
highlights och spännande kunduppdrag – till exempel vårt största enskilda kund
projekt någonsin. Dessutom får du träffa tre ”sköna” Saltängare som vågade prova 
nya vägar i företaget och som nu tar ”sjumilakliv” i sin utveckling. Deras karriärresor 
är goda exempel på hur vi tillsammans jobbar för att ständigt utveckla företaget och 
varandra. Allt i linje med vår vision: Att vara Sveriges mest engagerade industripartner.

Varmt välkommen till oss på Saltängen – trevlig läsning!

Jim Hedkrok
VD Saltängen AB

SAMMANSVETSAT 365 är Saltängens ”årsberättelse” som sammanfattar höjdpunkterna 2020 och tar ut riktningen för 2021.  
För mer information, vänligen kontakta Jim Hedkrok. E-post: jim.hedkrok@saltangen.se  

Välkommen till Saltängen. 

Tillsammans hjälper vi dig 
förebygga och lösa problem. 

Saltängens båda ägare Jim Hedkrok, VD  
och Christer Thorn, Teknisk chef.
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Frihet under ansvar.

Det bästa med Saltängen är  
den höga arbetsmoralen. Hjälpen är bara 

ett samtal bort och behöver vi samlas 
i verkstaden så gör vi det. Det är så vi 

löser våra kunders problem.

Saltängen har en mycket  
spännande resa framför sig genom  
att vi erbjuder våra kunder nya och  

kompletterande produkter och lösningar  
– självklart vill jag vara med på den resan!

Den stora fördelen att arbeta 
på Saltängen är friheten, man får ta 
många egna beslut och stort ansvar. 

Att ha bra kollegor som lyssnar  
på ens förslag och idéer.

Inget uppdrag ett annat likt.  
Ett kreativt arbete.

Stort fokus på noggrannhet.

Det är högt i tak  
och inga klasskillnader.

En stark gemenskap.

Högt i tak, bra stämning,  
korta beslutsvägar.

Tobias Fagerström

Mathias Joelsson

David Roxström

Catherine Gabrielsson

Annika Pettersson  

Stefan Låås

Robert Ryderstedt

Nenne Lejonqvist

Åsa Pettersson 

Saltängen är ett företag som  
ständigt för utvecklingen framåt. 
Det i sin tur innebär att personlig 

utveckling främjas och individuella 
kompetenser tas tillvara.

Entreprenörsandan, sunda  
värderingar och öppenhet gör  

att jag trivs på Saltängen!

Henrik Vernqvist

Mikael Södergård
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Vad är bäst med Saltängen?

Vad är bäst med Saltängen?



 

Flera starka nyckelrekryteringar 2020 
Saltängen fortsatte under 2020 att nyrekrytera för ökad kundnytta 
och fortsatt tillväxt. Till nytillskotten hörde bland annat Mathias 
Joelsson, COO, Loren Jones, affärsområdesansvarig Industrirör, 
Tobias Fagerström, Kenneth Ernfridsson och Lina Nilsson, 
SMARTresurs, Catherine Gabrielsson, samordnare Stockholm, 
Andreas Wretman och Mikael Pettersson, projektledare pannor 
och Shahad Moffed, projektledare bygg. 
”Nyckelrekryteringarna och förändringarna i organisationsstrukturen 
är en medveten satsning för att Saltängen effektivt ska kunna 
driva och ta ansvar för större projekt” – Jim Hedkrok, VD.

Året som gick.
Tre sidor med höjdpunkter från 2020.

Strategiskt  
viktigt förvärv! 
Saltängen förvärvade under 2020 
fastigheten med tillhörande tomt. 
Lokalen mäter hela 7100 kvm  
och tomten 2,1 hektar.  
”För 10 år sedan fick vi chansen 
att köpa Saltängen. Sedan dess 
har vi haft en fantastisk utveckling 
och tillväxt. Vår personal är helt 
fantastisk och att äga vår egen 
lokal har sedan köpet av  
Saltängen varit ett mål.”  
– Christer Thorn, Teknisk Chef. 

2.

Shahad Moffed

1.
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Mathias Joelsson Lina Nilsson



 

Saltängen Filial i Syd! 
Efterfrågan av våra tjänster och produkter i södra Sverige 
ökar kontinuerligt. Detta medförde att vi under 2020 startat 
en ny filial med ambitionen att ytterligare förstärka vår 
kundservice och närvaro i regionen. Mikael Södergård har 
anställts som Filialchef Region Syd, detta med utgångs punkt 
från Helsingborg. Filialen kommer att ge support till både 
befintliga och nya kunder genom att erbjuda hela Saltängens 
tjänste/produktutbud, naturligtvis i nära samarbete med 
Saltängens Produktchefer och Specialister. Mikael har 
genom åren skaffat sig en gedigen erfarenhet inom såväl 
teknisk  som tjänsteförsäljning, vi är övertygande om att 
Mikael kommer att bidra positivt till att nå Saltängens mål 
”tillsammans löser vi alla kunders problem”.

5.

Sammansvetsat 365 | 5

Rekordstor order till Saltängen!  
Saltängen Industrirör har under 2020 fått en rekordstor order. 
Ordern är inte bara ett rekord för Industrirör utan för hela 
Saltängengruppen. Det handlar om leverans, montage, 
isolering samt testning av fyra och en halv kilometer rör i 
Norrköping. Huvuddelen av rören är i dimensionen 250 och 150 
och uppdraget startade omgående med planering/beredning. 
Installationen är planerad till hösten 2020/våren 2021. 
”Vi möter en ständigt växande efterfrågan på industrirör. 
Samtidigt har vi rustat vår organisation till att inte bara  
klara fler utan även större projekt. Roligt att nu få detta 
rekordstora projekt!” 
– Loren Jones, Affärsområdesanasvarig Industrirör. 

4.

3.

Åtta broar totalt 200 ton!
Saltängen har fått uppdrag av kund att tillverka 8 stycken 
broar till ett nytt bostadsområde i Mellersta Sverige.  
2 stycken gång/cykelbroar och 6 stycken vägbroar. 
Tillsammans har broarna en totalvikt på 200 ton.  
I projektet ingår förutom tillverkning i verkstaden  
i Norrköping även montage på site. 
”Mycket intressant och roligt projekt som sätter  
igång direkt!” – Christer Thorn, Teknisk Chef.

Mikael Södergård, ansvarig Saltängen Syd.Habib Issa

Rekordstor order, 4,5 km rör.

Julius Helgsten-Möller



Premiär för ny hemsida!
Lagom till julledigheten sjösatte vi en ny hemsida. 
Tydligare, modernare och mer komplett. 
Välkommen till www.saltangen.se om du inte 
redan besökt sidan!

8.

Revision med 120 man. Är Saltängen 
din nästa revisionspartner? 
Saltängen har utfört en mängd med stora revisioner under 
2020, men den som var störts utfördes hos en kund i Mellersta 
Sverige. I projekten, som spände över alla affärsområden,  
ingick tillverkning, service och montage, inspektion samt 
renovering och reparation. Några exempel på projekt är 
reparation av tryckkärl i panna, digital inspektion samt service 
av transportörer, en mängd rörprojekt, samt tillverkning och 
montage av nya stålkonstruktioner. 
”Under revisionen hade vi över 120 stycken Saltängare igång 
samtidigt, där vi utförde både planerade arbeten men även 
akuta insatser som uppkom under revisionen. En stor eloge  
till alla som hjälpte till!” – David Engström, Verkstadsansvarig. 
”Wow, Saltängens flexibla matrisorganisation med synergier 
mellan affärsområdena är verkligen imponerade. Så mycket 
kompetens och projekt igång samtidigt, pannor, industrirör, 
mekanisk service, inspektion och byggsmide. Det är bara  
och lyfta på hatten för alla duktiga medarbetare.”  
– Jim Hedkrok, VD. 

6.

 6 | Sammansvetsat 365

SMART-inspektion nu även i pannan
Förutom på kraftvärmeverk, pappersbruk och sågverk, 
utfördes även inspektioner inom tillverkningsindustrin och på 
flera asfaltverk under 2020. Men SMARTinspektion stannade 
inte där utan nu har även pannägare fått upp ögonen för 
tjänsten. Totalt utfördes 70 stycken inspektioner 2020 det 
dubbla jämfört med 2019, varav 10 stycken var i pannor. 
”Syftet med en inspektion är att ge kunden ett bra underlag 
inför kommande revisionsarbete, detta för att minimera risken 
för oplanerade stillestånd och produktionsbortfall. Målet är  
att vara proaktiva och arbeta med förebyggande underhåll 
samt att, där det är möjligt, föreslå förbättringar och 
uppgraderingar.” – Henrik Vernqvist, Inspektionsansvarig.

7.

Flera stora revisioner under 2020.

Dubbla antalet inspektioner.
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Hur långt är steget från personlig assistent till att  
bli proffs på ekonomi? Inte alls långt om man får tro 
Jenny Tjärnelid. Hon pluggade ekonomi vid sidan 
av sitt vanliga jobb som personlig assistent, och 
fick chansen att två år i sträck sommarjobba på 
Saltängens ekonomiavdelning. Sen blev hon fast.

Hur var det att gå till ett jobb i industrin?
 – Det var spännande såklart! Jag tycker industrin  
är jätteintressant och har lärt mig en hel del  
längs vägen. Tack vare jobbet med inventeringar 
har jag lärt mig många olika typer av svetstråd, 
skrattar Jenny.

Jenny erbjöds tillsvidareanställning 2017 och har 
idag helhetsansvar för två av Saltängens bolag  
samt ansvaret för alla fordon i koncernen.
 – Jag fick chansen att komma in när ekonomi
avdelningen just hade ombildats och fick möjlighet 
att växa in i min roll. Här lär vi oss av varandra, och 

alla är otroligt öppna och 
engagerade, säger Jenny.

Vad vill du utveckla i framtiden?
 – Jag har nog alltid haft struktur och 
en stark vilja att ha koll, och gillar 
att samarbeta med många olika 
människor. Det gör att jag hela tiden 
lär mig nya saker. I yrket vill jag gärna 
bli redovisnings ekonom. Jag har 
kunskaperna men behöver få mer 
erfarenhet.

Vad är speciellt med Saltängen,  
tycker du?
 – Alla strävar framåt och är 
engagerade på riktigt, tillsammans. 
Jag trivs jättebra med både jobbet 
och kollegorna. Vi har kul ihop!

För bara två år sedan värvades han till Saltängen 
som smed. Idag arbetar Sasa Grmusa som projekt
ledare inom Saltängens nyaste och snabbast 
växande affärsområde – Bygg & Smide.

Allt har gått raketsnabbt – vad var det som hände?  
 – Jag hade hållit på med smide i 16–17 år och 
Saltängen rekryterade mig för att jobba med 
tillverkning av stålstommar för hallar. Men efter bara 
något halvår i verkstaden fick jag chansen att jobba 
på kontoret med att räkna på jobb och lära mig ta 
fram offerter inom byggsmide. Jag upptäckte att 
det var roligt att göra kalkyler och tydligen gjorde 
jag ett bra jobb också. Det ena gav det andra och 
så småningom fick jag erbjudande att jobba som 
projektledare, berättar Sasa glatt.

Hur upplever du steget från smed till projektledare?  
 – Det fanns inget mer för mig att hämta som smed. 

Här är allting nytt, jag utvecklas hela tiden och 
gillar verkligen variationen. Vi går mer och mer från 
stålstommar till kompletta hallar, och jag ansvarar 
för helheten – ända från planering till tillverkning 
och leverans. Dessutom köper jag in en del 
tillverkning utomlands – jättekul att få skapa nya 
kontakter till Saltängen och även hitta lösningar  
för våra andra avdelningar!

Hur vill du utvecklas framåt?  
 – Jag vill bli ännu mer digital och bättre på 3D.  
Och så vill jag ta mig an större projekt i takt med 
att våra uppdrag växer i storlek. Här får man både 
frihet och ansvar, och alla får komma med idéer. 
Det finns en stor öppenhet och mycket plats för 
utveckling på Saltängen. Allting har överträffat  
mina förväntningar, säger Sasa stolt.

Möt Jenny, George och Sasa. Tre medarbetare på Saltängen som har valt att 
se möjligheter, inte gränser. Nu vill de fortsätta att utveckla sina förmågor och 
kompetens inom olika områden på Saltängen.

På Saltängen finns det plats att växa 

”Allting har överträffat mina 
förväntningar!”

George Al-Abdoush

Sasa Grmusa

Jenny Tjärnelid

Sasa kalkylerar med tillväxt och personlig utveckling

Jenny bytte yrke och siktar mot redovisningsekonom 

Det finns många vägar in på Saltängen. George 
AlAbdoush hyrdes in från en bemannings firma som 
industrirörsvetsare, avancerade till arbetsledare, och 
är idag anställd som projektledare. Nu ”rattar” han 
Saltängens största industrirörprojekt någonsin!
 – Ja, vi har fått uppdraget att installera nya kolsyre
ledningar i Norrköpings Hamn. Så mycket som  
4,5 km rör ska vara på plats tills mars 2021, 
förklarar George stolt.

Gillar du den här typen av projekt?
 – Det är såklart jätteroligt att Saltängen finns på 
kartan när det gäller projekt som detta. För egen del 
blir jag taggad för att ta ännu mer ansvar i framtiden!

Känner du att du har utvecklats på Saltängen?
 – Jättemycket, jag är inte alls samma person som  
när jag började. Sakerna som kändes svåra  
i början är mycket enklare idag!

Vad tror du att din snabba utveckling beror på?
 – På Saltängen får man stöttning, de tror på en, och 
man lär sig saker hela tiden. Så har det varit hela 
vägen. Även när jag var inhyrd kände jag mig som 
en i gänget, och känslan har bara blivit starkare. 
Här får man förtroende och en frihet som ingen 
annan stans. Sen gäller det ju att göra ett bra jobb 
också, men det är nog självklart för alla som  
jobbar här, avslutar George.

George började som inhyrd – idag leder han det största projektet



Från inspektion till revision
Genom Saltängens unika tjänst SMARTinspektion, genomför 
vi effektivare inspektioner, besiktningar och revisioner.  
Vi har kunskap och resurser för att ta ett helhetsansvar 
för produktleveransen. Det innebär att vi åtgärdar de 
inspekterade bristerna och tar även hand om installationen.

En komplett projektpartner
Vi är en komplett projektpartner för både större och mindre 
projekt. Vi har väl utarbetade rutiner och strukturer, med en 
hög resurskapacitet. Detta innebär att vi tar ett helhetsansvar 
för projektet, från förstudie till slutdokumentation

Hållbarhet, säkerhet och kvalité
Hållbarhet, säkerhet och kvalité är en integrerad del av vår 
dagliga verksamhet. Vi säkerställer vårt hållbarhetsmässiga 
ansvar genom våra ekonomiska, sociala och miljömässiga 
mål. Säkerhet för våra medarbetare är grunden till en trygg 
och attraktiv arbetsplats.

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

 Saltängens fem affärsområden:

Lösningar för kraft-
värmeverk, 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 bl.a. gjuteri, 
valsverk samt stålverk.
Vi har kompetens och 
erfarenhet att hantera 
komplexa industriella projekt 
och revisioner. Service och 
underhåll 24/7/365 ser vi 
som en självklarhet!

TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

Lösningar för asfaltverk, 
betongstationer och 
krossanläggningar.
Vi tar ett helhetsansvar – 
utrustningens tillgänglighet 
och optimal driftsekonomi  
är alltid i fokus.

BYGG & SMIDE INDUSTRIRÖR

Komplett projektpartner, 
från idé till konstruktion 
och färdigt projekt.
Vi erbjuder bland annat 
färdiga hallar såsom  
lager, sport, industri  
och logistikhallar.

Lars Hedkrok och Teuvo Tainio  
skapar lösningar för en kund.

Kompletta rörsystem  
och lösningar för alla  
typer av media.
Vi är en stark partner vid 
såväl projekt, planerade 
revisionsarbeten och  
akuta stopp.

ANLÄGGNINGS-
INDUSTRI

Sveriges mest engagerade industripartner! 

Vi ställer alltid upp!


