
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. 

• Energi & Process
• Tillveringkningsindustri
• Anläggningsindustri
• Bygg & Smide
• Industrirör
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Huvudkontor och kontakt: 
Saltängen Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: info@saltangen.se
www.saltangen.se

Saltängens tillväxt uppmärksammas i tidning!
Saltängen är både glada och stolta över att bli tillfrågade om vi ville vara med som 
kundreportage i BE Groups tidskrift, ”Nya Dimensioner”, på sida 9 ser ni resultatet. 
Planen för Saltängen är både då som nu långsiktigt lönsam tillväxt med rätt 
personal som vågar ta egna initiativ. Engagemanget hos personalen är den största 
framgångsfaktorn, ”tillväxten och framgångarna beror till 100% på personalen och 
deras engagemang” – Jim Hedkrok, VD.

Förutom tillväxtresan, från 35 MSEK till 300 MSEK på 10 år, beskrivs även broprojektet 
till inre hamnen i Norrköping mer ingående. Så in och läs (Skanna QR-Koden nedan)!

Saltängen hjälper till att rena vattnet!
Denna gång var det Saltängens byggavdelning som fick i uppdrag att leverera en 
traversbana till ett reningsverk i mellersta Sverige. I uppdraget ingick konstruktion, 
tillverkning och montage. Den färdiga lösningen mäter hela 49 meter och väger ca 8 
ton, imponerade eller hur?

”Häftigt projekt, återigen visar Saltängen prov på samarbete över gränserna, 
byggprojekt till energikund, allt för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. Allt detta bygger 
på en flexibel matrisorganisation med tre tydliga värderingar som grund, engagemang, 
öppenhet och noggrannhet.” – Jim Hedkrok, VD.

SMV <3 SI = SANT
Som ett steg att göra livet ännu enklare för våra kunder har nyligen Saltängens 
Mekaniska Verkstad och Saltängen Industri gått ihop till ett bolag och ett varumärke, 
nämligen Saltängen. Detta medför endast positiva förändringar för er som gamla eller 
nya kunder då alltifrån projektledning till administration kommer skötas genom en 
kontakt, effektivare, snabbare och mer kostnadseffektivt.

”Saltängen har i båda bolagen en kultur som präglas av en enorm servicevilja och 
engagemang i en positiv atmosfär där varje individ är lika viktig. I takt med ökad 
efterfrågan har vi dessutom lyckats rekrytera ännu fler medarbetare med rätt 
inställning, rätt kompetens och vilja att utvecklas. Allt detta har varit möjligt därför att 
vi tror på kraften i mångfald och möjligheten att ta tillvara på människors förmågor, 
oavsett kön och ursprung. När vi nu slår ihop bolagen kommer detta bli än tydligare, 
1+1=3!.” – Jim Hedkrok, VD.

Skanna QR-koden med kameran för att läsa om 
Saltängen i tidskriften ”Nya Dimensioner”!

Rekordvecka för panngruppen – fyra order från fyra olika 
kunder!
Med bara några dagars mellanrum har Saltängen fått fyra nya pannorder från 
kraftvärmeverk i Sverige. Projekten, som är fördelade på fyra olika kunder lokaliserade 
runt om i Sverige innefattar bland annat tillverkning i vårt dotterbolag i Tjeckien, 
vidareförädling i vår flexibla verkstad i Norrköping samt installation och montage på site 
hos kund. 

”Om man får vara lite teknisk, innefattar dessa order exempelvis economizers, 
panelväggar, samlingslåda, sidoväggar och överhettare.” – Göran Jonsson, Produktchef 
Pannor. 


