
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
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
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2021 ett år med två sidor.
För oss på Saltängen märktes det tydligt att 2021 var ett år med två sidor. Första halvåret 
var trevande, men sedan vände det vilket återigen medförde tillväxt och fler och större 
åtaganden. Och nyrekrytering förstås. Återigen visade det sig att våra satsningar på kund-
nära utveckling av vårt erbjudande fortsätter att bära frukt. Nu ser vi fram emot 2022.
Nedan kan du läsa om de sista nyheterna för 2021!

Hoppas det smakar!
Saltängen bjöd alla duktiga och engagerade medarbetare på köttbullemacka. En gest 
som blev väldigt uppskattad. De kvarstående köttbullemackorna skickades med hjälp av 
Saltängenpersonal till Ria Center, en organisation som hjälper och stödjer människor i 
tuffa livssituationer, kortvariga som långvariga.

”När vi fick smörgåsar över kontaktade jag Ria Center och de blev jätteglada över 
gesten” – Åsa Pettersson

Tomten besöker Saltängen. 
Tomten passerade Saltängen tidigt i år och lämnade av en matkorg till alla medarbetare. 
”Vår absolut största tillgång på Saltängen är vår engagerade personal som alltid är villig 
och hjälpa våra kunder. Saltängen har verkligen en kultur som präglas av en enorm 
servicevilja och engagemang i en positiv atmosfär där varje individ är lika viktig. Vi tror 
verkligen på kraften i mångfald och möjligheten att ta tillvara på människors olikheter 
och förmågor, oavsett kön och ursprung. Tack all personal för ett starkt engagemang 
2021” – Jim Hedkrok, VD.

Ett intensivt rörprojekt!
Saltängen fick förtroendet av en kund i södra Sverige att modifiera samtliga 
röranslutningar vid utbyte av en blåstank. I modifieringen ingick allt från DN100 till dia. 
1600 mm. Totalt ställde Saltängen upp med 20 man dygnet runt i 10 dagar, ett intensivt 
projekt som färdigställdes i tid tack vare engagerade medarbetare. 

”Projektet resulterade i ytterligare en nöjd kund. Detta tack vare hög kompetens, ett 
engagerat gäng och passionen för att tillsammans lösa våra kunders problem” – Loren 
Jones, affärsområdeschef Industrirör.


