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Saltängenresan - från 30 MSEK till 300 MSEK på 10 år.
2020 är över och vi på Saltängen kan konstatera att vår tillväxtresa fortsätter. Tack vare
engagerade medarbetare, kunder och leverantörer har vi tagit ytterligare ett steg mot
framtidens Saltängen. Sedan vår start 2010 har vi tiodubblat omsättningen (från 30
MSEK till 300 MSEK). Vi vill passa på och rikta ett stort tack till alla kunder som gett oss
förtroendet att lösa allt fler och större uppdrag. Vi hoppa självklart att ni vill fortsätta
vara en del av ”Saltängenresan”.
”Det är våra medarbetare som ÄR Saltängen och som står bakom vår vision: Sveriges
mest engagerade industripartner” – Christer Thorn, Teknisk Chef.

Helårssummering och ny hemsida

Kort fakta om oss
Saltängen grundades i Norrköping
år 1950 och anlitas idag av Sveriges
ledande industri- och byggföretag. Vår
unika arbetsmetod från inspektion
till revision innebär att vi tar ett
helhetsansvar för den föreslagna
och levererade lösningen. Struktur,
kapacitet och kompetens gör oss till en
komplett projektpartner inom våra fem
affärsområden.
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Nu släpper Saltängen som tradition sin sammanfattning av det gångna året. Läs bland
annat om vår fortsatta tillväxtresa trots pandemins prövningar och utmaningar, vår tro
på ett starkt 2021 och vårt största enskilda projekt hittills. Så in och läs, den finns nu på
vår hemsida.
Som om det inte var nog kan vi nu glatt meddela om att vi sjösatt en ny hemsida. Den är
tydligare och mer komplett. Välkommen till www.saltangen.se för att se vad våra fem
affärsområden har att erbjuda just dig.

Revision med 120 man. Är Saltängen din nästa revisionspartner?
Saltängen har utfört en stor revision hos 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 Saltängare igång samtidigt, där vi utförde både
planerade arbeten men även akuta som kom till extra på plats. En stor eloge till alla som
hjälpte till!” – David Engström, Verkstadsanasvarig. Byggnadsindustri.

Tillskott i byggfamiljen!
I och med fortsatt hög efterfrågan av Saltängens tjänster inom Bygg & Smide är vi glada
att välkomna Hans Hansen. Hans har en mångårig erfarenhet från byggbranschen och
på Saltängen kommer han att få rollen som Arbetschef.
”Vi startade vårt Affärsområde Bygg & Smide 2018. Sedan starten har vi haft en
fantastisk tillväxtresa och omsättning hamnade på 50 MSEK 2020.” – Jim Hedkrok, VD.
”Hasse blir ett bra komplement till ett redan starkt byggteam. Vi hoppas på en fortsatt
positiv utveckling och redan nu har vi fått order på två stycken Saltängen-hallar. Där tar
vi ansvar från konstruktion till färdig hall.” – Nenne Lejonqvist, Affärsområdeschef Bygg
& Smide.
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