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Flytt av betongstation från mellersta Sverige till
västkusten – Saltängen löser det!
Behöver du få en betongstation flyttad från mellersta Sverige till västkusten? – Inga
problem, Saltängen hjälper dig. Beskrivningen ovan är ett projekt som Saltängen nyligen
fick förtroende av att utföra.
I uppdraget ingår totalansvar, vilket innefattar flytt och transport av en 140 ton tung
betongstation samt ur- och inkoppling av el och automation.
”Häftigt projekt, där vi återigen hjälper kunden från start till mål. En kontakt med
effektiv samordning, maximal flexibilitet och tillgänglighet. Vår ambition är tydlig –
Saltängen ska göra livet enklare för våra kunder.” – Christer Thorn, Teknisk Chef.

Ny Saltängare – Välkommen till ett sammansvetsat gäng!

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.
•
•
•
•
•

Energi & Process
Tillveringkningsindustri
Anläggningsindustri
Bygg & Smide
Industrirör

Tack vare en ökad efterfrågan på Saltängens tjänster inom pannor och rökgasrening
är vi glada att kunna välkomna Stefan Henriksson till oss på Saltängen. Stefan kommer
senast från FieldCore/GE, där han arbetat som inspektör och arbetsledare inom
rökgasrening. På Saltängen kommer Stefan få en liknanden roll, primärt med fokus på
rökgasrening men även för andra typer av inspektioner. Välkommen Stefan!
”Stefan kompletterar ”panngruppen” på ett mycket bra sätt, vi är helt övertygade om
att med hans kunskap och erfarenhet kommer vi tillsammans kunna hjälpa till att lösa
ännu fler av våra kunders utmaningar.” – Mathias Joelsson, COO.

Saltängen från konstruktion till färdig hall!
I det senaste projektet stod ventilhus på agendan. Hela paketet levererades från
konstruktion till färdigt montage. Stommen hade en totalvikt på 32 ton och ytan på
sandwichelementen uppgick till 900 kvm. Utöver detta levererades även sekundärsmide
i form av trappor, räcke, stöd till rörbrygga samt fyra branddörrar.
”Ett samarbete med Saltängen ger dig lägre kostnader, snabbare genomförande och
hög kvalitet. Saltängen är er kompletta projektpartner, från idé till konstruktion och
färdigt projekt levererar vi färdiga hallar och broar enligt gällande normer – Saltängen
gör livet enklare för alla våra kunder inom bygg och smide!” - Nenne Lejonqvist,
affärsområdesansvarig Bygg och Smide.

Förstärkning i Stockholm – ”Det bästa vi vet på Saltängen är
engagerad personal”

Tack vare ökad efterfrågan av Saltängens tjänster i Stockholmsområdet stärker vi vår
kompetens och närvaro ytterligare genom att välkomna Mankan Karlsson. Mankan har
en livslång erfarenhet inom mekanik och svets och kommer gå in som arbetsledare på
vår Stockholmsfilial. Välkommen Mankan!
”Det bästa vi vet på Saltängen är engagerad personal. Mankan är drivande och
noggrann och kommer hjälpa Saltängen och få ännu fler nöjda kunder” – Tony Chatham,
filialansvarig Stockholm.
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