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Full fart hos oss på Saltängen!
Vi på Saltängen vill börja med att önska alla semesterfirare välkomna tillbaka till
arbetet, vi hoppas att alla har haft en bra semester. Trotts semestertider är det full fart
och nedan kan du läsa om några rykande färska nyheter om oss på Saltängen.

Stort genomslag för Saltängens SMART-Revision
Under första halvan av 2021 har Saltängen utfört en mängd stora revisoner hos kunder
runt om i hela Sverige. Senast i raden var en revision till ett kraftvärmeverk i Västra
Sverige. Under revision, som pågick i 3 veckor, hjälpte 28 stycken duktiga Saltängare
kunden. I uppdragen ingick bland annat tillverkning och montage av rostfria huvar,
montage av 280 stycken ”standups” till lamellskedja samt byte av transportörskedjehjul.
”För att klara alla uppdrag i tid och med god kvalitet, är det viktigt med duktiga
arbetsledare som samordnar allt med precision, en stor eloge till Toni Juntura och Jonas
Nilsson.” – Anders Hall.

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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”Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket
betydligt underlättar och effektiviserar kundens budget- och revisionsplanering.
Som SMART-revisionspartner har vi kapacitet att ställa upp med över 300 stycken
kvalificerade Saltängare.” – Mathias Joelsson, COO.

Flera komplexa projekt på samma gång? – Ja tack!
Saltängen har just nu flera, både stora och små projekt igång till kunder från Smygehuk
i söder till i Kiruna i norr. Projekten är blandade och spänner över alla affärsområden
och innefattar såväl hög aktivitet på fältet som högt tryck i våra verkstäder både i
Norrköping och Tjeckien. Nyckeln? Hög flexibilitet samt engagerad personal! I bilden
ser ni ett ”axplock” från några projekt igång just nu, tillverkning, leverans och montage
av 38 meter lång ventilationskanal, montage av sandwichpaneler till byggprojekt,
flera leveranser av reservdelar till våra kraftvärmekunder samt både små och stora
industrirörsprojekt. Vi tackar våra kunder för förtroendet!
”Kombinationen av Saltängens resurser i Sverige och vår fabrik i Tjeckien, tillsammans
med SMART-inspektion och revision har varit nyckeln till många framgångsrika
kunduppdrag under 2021. Vi vill passa på och rikta ett stort tack till alla kunder som
gett oss förtroendet att lösa allt fler och större uppdrag under första halvan av 2021. Vi
hoppas självklart att ni vill fortsätta vara en del av ”Saltängenresan” även framåt. – Jim
Hedkrok, VD.

Economizers à la 4 till Saltängen
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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