SAMMANSVETSAT
Nyhetsbrev från Saltängen
Nummer 2/2021

Allt fler upptäcker fördelen med SMART-Inspektion
Saltängen har nyligen utfört en omfattande inspektion, samt levererat en rapport med
underhållsrekommendationer och förslag på åtgärdsplan till ett pappersbruk i Södra
Sverige. Saltängen fick även förtroendet att leverera en 180 meter lång kedja samt
kringprodukter, det vill säga kedjehjul och lister. Leverans samt installation av kedjan
sker i maj.
”Detta är ett nytt samarbete som vi ser fram emot. För att kunna erbjuda våra kunder
förbättringsförslag och åtgärdsplaner är inspektion en viktig del av vårt erbjudande.
Oväntat stillestånd kostar onödiga pengar.” – Robert Ryderstedt, Produktchef.

800 kvm plåt

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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Saltängen får återigen förtroendet av kund att utföra reparation av två cisterner i
mellersta Sverige. I projekten ingår reparation av golv samt en del av väggen, vilket
innebär förtillverkning i vår flexibla verkstad i Norrköping, effektivt montage samt
ytbehandling på site. Cisternerna som är två riktiga ”bjässar” är 20 meter i diameter och
12 meter höga. För renoveringen kommer Saltängen skära och montera 800 kvm plåt.
”Ett spännande projekt, där kunden ska växla över till förnybart biobränsle. Vi är glada
över projektet men även att vi får ta totalansvar i både planering (Bas P) och utförande
(Bas U)” – Christer Thorn, Teknisk Chef.

Fyra stycken economizer-paket på totalt 32 ton
Saltängen har fått förtroendet av en kund i mellersta Sverige att utföra tillverkning och
byte av fyra stycken economizer-paket på totalt 32 ton till två stycken avfallspannor. I
projektet ingår tillverkning hos vårt dotterbolag i Tjeckien, leverans samt installation på
plats hos kund. Projektet planeras starta i sommar.
”En inspirerande start på 2021, vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster hos både
befintliga och nya kunder. Nu kör vi!” – Jim Hedkrok, VD.

Saltängen fortsätter växa! – Ny expert på transmission
Vi på Saltängen är glada att välkomna ytterligare en nyanställd, Anders Hall. Anders
kommer närmast från Jens S där han arbetat med försäljning av transmissionsprodukter
med lång erfarenhet från branschen. På Saltängen kommer Anders vara kundansvarig
Region Mitt, samt kommer även ansvara för uppstarten av Saltängens erbjudande inom
transmissionslösningar.
”Det känns som en rolig utmaning som både jag och Saltängen har framför oss. Jag vill
bidra med att hjälpa både befintliga och nya kunder, men även starta upp och utveckla
området transmission.” – Anders Hall, Kundansvarig Region Mitt.
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