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 ”Här får våra idéer 
bli verklighet.”
Henrik, Erika och David. Där har 
du en trio medarbetare som tagit 
chansen att växa personligt och 
proffisionellt på Saltängen.  
Läs mer på sidan 7

Vi utvecklar ständigt vårt 
erbjudande 
Sidan 2

Vad är egentligen bäst med  
Saltängen? Anställda svarar. 
Sidan 3

Highlights från året som gått.
Sidan 4

Årsberättelse & framtidsspaning 2021/2022



Ela Özelm Ertas.

10 faldig tillväxt sedan 2010

Mikael & Teuvo

Jukka
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2021 blev året då allting tog fart igen. 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 kundnära utveckling av vårt 
erbjudande fortsätter att bära frukt. Nu ser vi fram emot 2022.

10-faldig tillväxt sedan 2010! Vi skulle ha firat tioårsjubileum 2020, men som 
bekant kom en pandemi i vägen. Därför vill jag passa på att ändå uppmärksamma 
utvecklingsresan vi gjort tillsammans med vårt grymma team av medarbetare – ett 
team som vuxit stadigt sedan jag och min partner Christer Thorn tog över Saltäng-
en år 2010. Tack vare engagemanget och viljan hos allihop har vi lyckats tiofaldiga 
tillväxten sedan dess! Dessutom har vi gemensamt lagt grunden till en värderingsstyrd 
företagskultur, ny organisation, utvecklade affärsområden och innovativa koncept 
som hjälper dig som kund att arbeta ännu mer proaktivt och klimatsmart. Till sist-
nämnda hör vår unika tjänst SMART-inspektion som gör oss till en komplett partner 
för inspektion till revision. Tjänsten har tagits emot fantastiskt bra och har bidragit till 
stort genomslag för vårt helhetserbjudande under 2021. Tack vare SMART-inspektion 
är det lätt att arbeta mer proaktivt och hållbart med löpande underhåll. Till exempel 
genom att renovera/återtillverka befintlig utrustning i stället för att alltid köpa nya delar. 
Låt oss hjälpas åt att minska miljöbelastningen och bli mer resurseffektiva.   

I denna upplaga av Saltängen 365 bjuder vi på highlights från projektåret 
2021. I vanlig ordning får du också möta några av alla våra duktiga medarbetare som 
varje dag utvecklar sig själva, företaget och våra kunder. Allt enligt vår vision: Sveriges 
mest engagerade industripartner.

Varmt välkommen till oss på Saltängen - trevlig läsning!
Jim Hedkrok
VD Saltängen AB

SAMMANSVETSAT 365 är Saltängens ”årsberättelse” som sammanfattar höjdpunkterna 2021 och tar ut riktningen för 2022.  
För mer information, vänligen kontakta Jim Hedkrok. E-post: jim.hedkrok@saltangen.se  

Välkommen till Saltängen. 

Vi utvecklar ständigt vårt 
erbjudande – för din skull.

Saltängens båda ägare Jim Hedkrok, VD  
och Christer Thorn, Teknisk chef.
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Bra arbetskamrater och 
gemenskap. Kul och intressanta 
arbetsuppgifter, från inspektion 

till utförande och avslut.

Det bästa med Saltängen är alla 
människor som jobbar här , känns som 
en stor familj där människor ställer upp 

och går mot samma mål , vår kultur 
är unik och skapar gemenskap och 

engagemang .

Saltängens framåtanda, där personlig 
utveckling främjas. Nytänkande i 

kombination med öppenhet, engagemang 
och noggranhet. 

På Saltängen brinner vi för det vi gör. 
Det finns en enorm kompetensbank 
inom Saltängen som vi alla kan dra 
nytta av och gärna delar med oss av. 
På så vis blir dagen och vägen till att 
hitta lösningar väldigt rolig även om 

den inte alltid är lätt. 

Det bästa är friheten till personlig 
utveckling och frihet gentemot 

ansvar. 

Det bästa med att jobba på Saltängen 
är variationen, ingen dag är den 

andra lik, och engagemanget hos 
kollegorna.

David Engström

Viktor Söderlund

Hans Hansen

Mikael Pettersson

Malin Tidlund

Stefan Henriksson

Flexibel arbetsplats med mycket 
frihet under ansvar och korta 

beslutsvägar. 

Jenny Tjärnelid

”

”

”

”

”

”

” Saltängens framåtanda och 
engagerade kollegor. Intressanta 
helhetslösningar och produkter 

till kund sätter variation på 
dagarna.

Anders Hall

”

Vad är bäst med Saltängen?

Vad är bäst med Saltängen?



 

Nya Saltängare 2021 - För din skull 
Saltängen fortsatte under 2021, trots brinnande pandemi att 
nyrekrytera för ökad systematisering, tillväxt och kundnytta. Till 
nytillskotten hörde bland annat Anders Hall och Viktor Söderlund, 
transmissionsexperter, Erika Cassel, operativt inköp, Hans 
Hansen, arbetschef, bygg och smide samt Stefan Henriksson, 
arbetsledare rökgasrening. 

”Helhetslösningar är fantastiska, men allra viktigast är bra 
medarbetare. De skapar förutsättningar för tillväxt” – Jim Hedkrok, 
VD. 

Året som gick.
Tre sidor med höjdpunkter från 2021.

SMV <3 SI = Sant! 
Som ett steg att göra livet ännu enklare för våra kunder blev 
under 2021 Saltängens Mekaniska Verkstad och Saltängen 
Industri ett bolag och ett varumärke, nämligen Saltängen. Detta 
medför endast positiva förändringar för er som gamla eller nya 
kunder då alltifrån projektledning till administration kommer 
skötas genom en kontakt, effektivare, snabbare och mer 
kostnadseffektivt. 

”Saltängen har i båda bolagen en kultur som präglas av en 
enorm servicevilja och engagemang i en positiv atmosfär där 
varje individ är lika viktig. I takt med ökad efterfrågan har vi 
dessutom lyckats rekrytera ännu fler medarbetare med rätt 
inställning, rätt kompetens och vilja att utvecklas. Allt detta 
har varit möjligt därför att vi tror på kraften i mångfald och 
möjligheten att ta tillvara på människors förmågor, oavsett kön 
och ursprung. När vi nu slår ihop bolagen kommer detta bli än 
tydligare, 1+1=3!.” – Jim Hedkrok, VD. 

2.

Anders & Darya

1.
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Ett sammansvetsat gäng



 

Ramavtal mot sågverksjätte och 
en av Sveriges största på asfalt! 
Saltängen tecknade under 2021 två ramavtal med en 
sågverksjätte (innefattar bolagets 14 enheter) samt en av 
Sveriges största tillverkare av asfalt. Avtalen omfattar 
Saltängens helhetslösning vilket innefattar inspektion, 
produkt, revison och service. Vi är övertygade om att vår 
helhetslösning bidrar positivt till anläggningarnas 
driftsäkerhet/tillgänglighet, både på kort och lång sikt. 

5.
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Flera komplexa projekt på samma 
gång? Gärna!
Kombinationen av Saltängens resurser i Sverige och vår fabrik 
i Tjeckien var nyckeln till många framgångsrika
kunduppdrag under 2021. Att vi dessutom erbjuder hela 
kedjan från inspektion till slutdokumentation har öppnat
dörren till riktigt stora åtaganden, både planerade och akuta. 
Till exempel, tillverkning och leverans av fyra ecnomizer-paket 
på totalt 32 ton till två stycken avfallspannor. I samma veva på 
endast tre dagar, tillverkades och levererades, 45 böjar och 
200 meter högtemperaturmaterial till ett kraftvärmeverk i södra 
Sverige. Resultatet? Kort driftstopp och nöjda kunder.

4.

3.

Saltängen nu även produkter till 
papperbruk!
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. 

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

Bearbetning i vår verkstad



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.

8.

SMART-Inspektion med rekordår! 
Förutom på kraftvärmeverk, pappersbruk och sågverk, utfördes 
även inspektioner inom tillverkningsindustrin och på flera 
asfaltverk under 2021. Men SMART-inspektion stannade inte 
där utan nu har även pannägare fått upp ögonen för tjänsten. 
Totalt utfördes 80 stycken inspektioner 2021, varav 15 stycken 
var i pannor mot tryckkärl och 10 stycken mot rökgasfilter. 

”Syftet med en inspektion är att ge kunden ett bra underlag 
inför kommande revisionsarbete, detta för att minimera risken 
för oplanerade stillestånd och produktionsbortfall. Målet är att 
vara proaktiva och arbeta med förebyggande underhåll samt 
att, där det är möjligt, föreslå förbättringar och uppgraderingar.” 
– Henrik Vernqvist, Inspektionsansvarig.

6.
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Saltängen från konstruktion till 
färdig hall!
Saltängens bygg och smide stod återigen för ett rekordår 
och levererade flera stora projekt under året. I det senaste 
projektet stod ventilhus på agendan. Hela paketet levererades 
från konstruktion till färdigt montage. Stommen hade en 
totalvikt på 32 ton och ytan på sandwichelementen uppgick till 
900 kvm. Utöver detta levererades även sekundärsmide i form 
av trappor, räcke, stöd till rörbrygga samt fyra branddörrar.

”Ett samarbete med Saltängen ger dig lägre kostnader, 
snabbare genomförande och hög kvalitet. Saltängen är er 
kompletta projektpartner, från idé till konstruktion och färdigt 
projekt levererar vi färdiga hallar och broar enligt gällande 
normer!” - Nenne Lejonqvist, affärsområdesansvarig Bygg och 
Smide.

7.

Förrådshall - Saltängenhallen
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David Roxström var kunnig på plåt, i tunna dimensioner, 
när han kom till Saltängen i april 2015. Dessförinnan 
tillverkade han nämligen frontar till mikrovågsugnar 
på Whirlpool. Davids Saltängen-resa började med 
laserskärning och bockning, fortsatte med planering 
på kontoret och sedan våren 2020 är han tillbaka igen 
på verkstaden. Nu som verkstadssamordnare med 
planeringsansvar.  
 
Du trivdes från start, vad beror det på?  
 – Jag märkte redan från början att Saltängen var 
annorlunda jämfört med mina tidigare arbetsplatser. Här 
i verkstaden fick alla ta stort eget ansvar. Det skapade 
engagemang och för min egen del blev det så mycket 
roligare att jobba. Redan första dagen förstod jag att 
jag hade kommit rätt. Jag mötes av ett underbart 
gäng på skärningen, de var lika skäggiga som jag var, 
skrattar David. 

Hur har din resa på Saltängen utvecklat dig?  
 – Massor! Efter 3-4 år tog jag chansen att flytta in på 
kontoret för att avlasta inom planering och samordning 
av utejobb under ett års tid. Det var helt nytt för mig 
och blev ett stort lyft utvecklingsmässigt. Samtiden 
gick verkstaden för högtryck och tack vare min nya 
erfarenhet kunde jag återvända till en en helt nyinrättad 
roll, som verkstadssamordnare. Förutom att planera får 
jag vara bollplank, diskutera idéer, utbyta kunskap och 
vara någon som man alltid kan vända sig till. 
 
Vad är speciellt med Saltängen, enligt dig?  
 – På Saltängen finns en enorm kunskap och vilja 
att hjälpas åt. Jag vill bli ännu bättre i min roll 
genom att bredda min kunskap i teknikfrågor och 
verkstadsplanering. Styrkan i Saltängen är att vi alltid 
hjälps åt och ställer upp för varandra och för våra 
kunder. Det är den röda tråden för mig, försäkrar David.

Henrik, Erika och David. Där har du en trio medarbetare som tagit chansen att 
växa både personligt och professionellt på Saltängen. De har olika bakgrund och 
olika roller men delar samma stora engagemang.

En trio som trivs på Saltängen

”Här får våra idéer bli verklighet” 

Henrik Vernqvist

David Roxström

Erika Cassel

David - Samordnare med sinne för lagspel!

Erika – från praktikant till anställd på rekordtid!

Henrik – beviset på att nyfikenhet lönar sig!
Henrik Vernqvist inledde sitt yrkesliv på Nordic 
Brass i Gusum. Sedan följde han upp med 
universitetsstudier och tog kandidatexamen. 
Under och efter studietiden jobbade han med 
serviceärenden på Media Markt. I augusti 2018 
började han på Saltängen, lockad hit av vännen 
Robert Ryderstedt som ansvarar för kedjor. 
 
Du har gjort många olika saker – vad drivs du av?  
– Jag brinner för kvalitet! I industrin lärde jag mig 
förstå mekanik. På universitetet utvecklade jag 
rapportskrivandet. Och på Media Markt jobbade 
jag med systematiskt kvalitetsarbete och kundnära 
support. På Saltängen har jag nytta av allt detta!  

Du är högst delaktig i SMART-inspektion. På vad 
sätt? 
– Hösten 2018 var vi tre personer som jobbade 

med kedjor och vi såg att det fanns ett behov av 
kedjeinspektion hos kunderna. Vi kombinerade 
våra erfarenheter, skapade en metodik och började 
inspektera på det nya sättet i slutet av året. Sedan 
dess har fler kompetenser kommit in i projektet, 
och vi har överfört metodiken till såväl pannan som 
rökgasreningen. Nu är vi en grupp som dedikerat 
jobbar med SMART-inspektion och kunderna har 
upptäckt de stora fördelarna med systematisk 
översyn kopplad till förebyggande underhåll. 

Vad ligger bakom det framgångsrika 
utvecklingsarbetet?
– Det finns så mycket kompetens på Saltängen 
och alla vill bidra. Ägarna trodde på oss och vi 
fick utveckla någonting helt nytt. Här får idéer bli 
verklighet – det sporrar mig i arbetet varje dag, 
avslutar Henrik glatt. 

Erika Cassel siktade på att bli inköpare inom mode 
eller livsmedel men ödet ville annorlunda. Efter 
civilekonomutbildning i Karlstad och ekonomjobb 
i Stockholm återvände Erika till hemstaden 
Norrköping för att vidareutbilda sig till inköpare. 
Efter knappt halva utbildningen, våren 2021, fick 
hon praktikplats på Saltängen och karriärdrömmen 
tog en helt ny vändning. 

Från student till inköpare på bara några 
månader, hur gick det till?
- Att få en praktikplats i pandemitider är inte lätt, 
men jag fick tips om Saltängen av en kompis på 
inköparutbildningen. Jag ringde och hade turen att 
få komma på intervju. Mötet kändes väldigt positivt 
och alla bitar föll tydligen på plats! Tio veckors 
praktik följdes av sommarjobb och redan under 
sommaren fick jag erbjudande om att bli anställd – 
trots att halva utbildningen återstod. Eftersom jag 
trivdes fantastiskt bra var svaret enkelt – ja, såklart!

Hur mycket har du vuxit på Saltängen?
– Hur mycket som helst! Inköpsfunktionen är helt 
ny och jag är med och utvecklar den. Tidigare 
köpte chefer och projektledare in materialet till 
verkstaden själva. Allt var nytt för mig – stålsorter, 
rördimensioner, balkar och tjänsten som sådan – 
plötsligt blev jag inköpare på riktigt och fick snabbt 
lära mig hela kedjan. Men jag har fått massor av 
stöd av kollegorna. Alla är så hjälpsamma. 

Vad är det bästa med resan hittills?
– Variationen! Jag lär mig nya saker varje dag. Och 
så att alla verkligen bryr sig och att man får känna 
sig delaktig. Tänk dig glädjen när någon kommer in 
på kontoret och säger: ”Häng med ut i verkstaden 
och kolla vad det blivit av rören som du köpte in!”. 
Det är sådant som gör att det är kul att gå till jobbet 
varje dag!  



Från inspektion till revision
Genom Saltängens unika tjänst SMART-inspektion, genomför 
vi effektivare inspektioner, besiktningar och revisioner.  
Vi har kunskap och resurser för att ta ett helhetsansvar 
för produktleveransen. Det innebär att vi åtgärdar de 
inspekterade bristerna och tar även hand om installationen.

En komplett projektpartner
Vi är en komplett projektpartner för både större och mindre 
projekt. Vi har väl utarbetade rutiner och strukturer, med en 
hög resurskapacitet. Detta innebär att vi tar ett helhetsansvar 
för projektet, från förstudie till slutdokumentation

Hållbarhet, säkerhet och kvalité
Hållbarhet, säkerhet och kvalité är en integrerad del av vår 
dagliga verksamhet. Vi säkerställer vårt hållbarhetsmässiga 
ansvar genom våra ekonomiska, sociala och miljömässiga 
mål. Säkerhet för våra medarbetare är grunden till en trygg 
och attraktiv arbetsplats.

HUVUDKONTOR & KONTAKT
Saltängens Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: info@smvab.se
Dygnet-runt jour: 011-36 11 40

www.saltangen.se

 Saltängens fem affärsområden:

Lösningar för kraft-
värmeverk, pappersbruk 
och sågverk.
    

ENERGI & PROCESS

Lösningar för bl.a. gjuteri, 
valsverk samt stålverk.

TILLVERKNINGS-
INDUSTRI

Lösningar för asfaltverk, 
betongstationer och 
krossanläggningar.

BYGG & SMIDE INDUSTRIRÖR

Komplett projektpartner, 
från idé till konstruktion 
och färdigt projekt.

Lars Hedkrok och Teuvo Tainio  
skapar lösningar för en kund.

Kompletta rörsystem  
och lösningar för alla  
typer av media.

ANLÄGGNINGS-
INDUSTRI

Sveriges mest engagerade industripartner! 

Vi ställer alltid upp!


