
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
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Bra tryck i verksamheten!
Saltängen har haft en stark sommar 2021, men blickar nu framåt mot en spännande och 
fartfylld höst. Vi upplever en ökad efterfrågan och ser ljust på framtiden. Riktigt roligt! 
Nedan följer några färska nyheter från Saltängen. 

”Går mjukare och bättre än tidigare” – Nöjd kund
Saltängen har levererat en vändtrumma till en kund i mellersta Sverige. I projektet 
ingick konstruktion, tillverkning i vår flexibla verkstad i Norrköping, samt effektivt 
montage och installation på plats. 

”En ”typisk” Saltängen tillverkning, där vi utnyttjar både vår duktiga personal i verkstad 
samt på site. Självklart levereras den i färgen ”Saltängenorange”!” – Magnus Andersson, 
projektledare/offertingenjör. 

Från praktik till fastanställd
Erika pluggade till civilekonom och ville efter utbildningen fördjupa sig inom inköp, 
därav valde hon att söka en KY-utbildning inom inköp i Norrköping. Hon genomförde 
sin praktik på Saltängen och sedan dess har allt känts ”helrätt”. Erika har visat prov 
på ett starkt engagemang tillsammans med en vilja att lära sig nya saker. Direkt efter 
sommaren blev hon fastanställd som operativ inköpare på Saltängen.  

”Erika visade direkt framfötterna och passar verkligen in i vår kultur. Att leverera och 
underlätta för såväl medarbetare som kunder är något hon verkligen brinner för” – Jim 
Hedkrok, VD. 

Stark framfart under sommaren för Saltängen!
Trots sommar har det ”rasat” in order till Saltängen. Senast i raden är en order till 
vår byggavdelning. Projektet, som är en tillbyggnad av en befintlig lokal innefattar 
stålstomme på 85 ton, 700 kvm Paroc Sandwichelement, takplåt samt 350 kvm RDF 
massiv betong till bjälklag. I uppdraget anlitas Saltängen för projektering, tillverkning, 
montering och slutdokumentation. Är Saltängen din nästa byggpartner?  

”Rejäla resurser och hög kompetens gör att allt fler kunder väljer Saltängen. Under 
sommaren har vi haft hög aktivitet både ute hos kunder och i våra verkstäder i 
Norrköping och Tjeckien. Tack vare vår höga flexibilitet klarade vi även av de allra 
största monterings-, renoverings- och tillverkningsprojekten.” – Jim Hedkrok, VD.


