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Saltängen renoverar och reparerar – Ett grönare alternativ!
Hållbar konsumtion och produktion är ett av de Globala målen som har satts upp,
ett mål som innebär att vi gemensamt måste ta ett ansvar för våra produktions- och
konsumtionsmönster. I många fall går det att förlänga en produkts livscykel genom
att antingen renovera eller reparera. Det innebär att vi tillsammans kan få ned
utsläppen som nytillverkningen för med sig och i stället förlänga livscykeln på de
befintliga delarna. Hjälp oss ta ett steg in i en hållbar framtid – tillsammans för framtida
generationer!
”Låt oss nu tillsammans ta ansvar och börja den GRÖNA RESAN genom att renovera
och reparera framför att producera nytt. Vi måste hjälpas åt att få bort ”slit och släng”
beteendet i vårt samhälle” – Jim Hedkrok, VD.

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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Kraftig tillväxt för SMART-Inspektion!
Under 2021 har allt fler kunder upptäckt fördelarna med vårt digitala verktyg SMARTInspektion. Tack vare ett sammansvetsat och engagerat inspektionsteam har vi
genomfört drygt 100 inspektioner, bara i år. Inspektionsuppdragen spänner över
kraftvärmeverkets alla delprocesser från bränslet via pannan till rökgasreningen.
”Det är otroligt roligt att kunderna tycker våra inspektionsrapporter är till en verklig
nytta. Vårt mål är alltid att göra en översiktlig visuell rapport som ska leda till bättre
beslutsunderlag ur ett ekonomiskt samt hållbarhetsmässigt perspektiv och därmed
bidra till en avbrottsfri produktion” – Henrik Vernqvist.

Självgående team som älskar och lösa kundens problem!
Saltängens skärning med laser och gas/plasma är både för planerade och oförutsedda
händelser. Tack vare ett engagerat och självgående team bestående av Julius, Lucas och
Daniel, erbjuds skärning i svart från 0,5 mm till 200 mm samt rostfritt 0,5 mm till 30
mm. Vi lagerför även plåtar både i svart, rostfritt samt Hardox, i de flesta storlekar – allt
för er skull!
”En av våra starka sidor är snabbhet och flexibilitet, samt att vi har det mesta på hyllan.
Med kryddan av Julius, Lucas och Daniel engagemang löser vi de flesta ”skärjobben.” –
David Roxström, Verkstadssamordnare.

Stort projekt avslutat – nytt påbörjat!
Saltängen har nyligen avslutat ett stort projekt till en av ITK Envifronts kunder i
västra Sverige. I projektet ingick tillverkning och leverans samt montage av 100 ton
rökgaskanal, (Saltängen stod för leverans av 60 ton), montage av 6 stycken rökgasfilter
samt ca 30 ton gretingplan. Vi är tacksamma att ITK gav oss fortsatt förtroende med
nästa projekt där Saltängen nu projektleder och monterar en 25 ton rökgaskanal.
”Vi upplever en fortsatt hög efterfrågan på Saltängen tjänster beträffande
rökgashantering. Mycket roligt och inspirerande” – Andreas Wretman, projektledare.
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