
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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Medarbetarna är nyckeln till Saltängens framgång!
Tack vare engagerade och noggranna medarbetare har Saltängen kunnat hantera ett 
ökat ”tryck på fältet” samt i våra verkstäder i Norrköping och Tjeckien.

”Det är viktigt och stanna upp och berömma vår duktiga personal som ständigt 
engagerar sig i våra kunders utmaningar. Utan dem finns inte Saltängen.” – Jim 
Hedkrok, VD. 

Saltängen transmission fortsätter att växa!
Vi stärker nu vårt transmissionsteam med ytterligare kompetens, varmt välkommen 
till Saltängen Viktor Söderlund. Viktor kommer närmst från Jens S och har under större 
delen av sitt arbetsliv arbetat med industriväxlar och motorer. Utöver transmission 
kommer Viktor att fokusera på kategorisering av Saltängens övriga produktutbud.

”Viktor kompletterar ett redan starkt transmissionsteam, samtidigt kommer arbetet 
med Saltängens övriga produktutbud underlätta vardagen för våra kunder”. Mathias 
Joelsson COO

Revisionerna avlöser varandra!
Saltängen har just flertalet revisioner i gång över hela Sverige, detta är ett 
återkommande tema under varje sommar/höst. Med andra ord är det full fart på 
verksamheten och vi ser fram emot en inspirerande och fartfylld fortsättning på året.

Vid en pågående revision i mellersta Sverige där Saltängen under en månads tid 
tillhandahållit 20 man, togs initiativet av Saltängens personal att bjuda alla delaktiga 
på hamburgare. Inbjudna var kundens personal, övriga entreprenörer och våra egen 
medarbetare.

”Ett spontant event som blev väldigt välkomnande. Kunden är både nöjd med vår 
arbetsinsats och initiativet till ”Saltängen Bistro’” – Tony Chatham, Filialansvarig.

Saltängen skriver ett strategiskt ramavtal!
I och med en ökad efterfrågan av produkter inom pappersbruk, och då främst inom 
fiberlinjen, skriver Saltängen ett ramavtal med PARASON. 
PARASON är en av världens främsta leverantörer av produkter som exempelvis 
silkorgar, silplåtar, raffinörer, rotorer m.m. Ramavtalet gör Saltängens erbjudande inom 
papper- och massaindustrin komplett och än mer flexibelt. Vi kan ta ansvar för hela 
produktleveransen, från inspektion via produkt till installation.

”Ett viktigt och spännande avtal som gör vårt erbjudande mot papper- och 
massaindustrin unikt”. – Darya Parastan, Produktchef.


