
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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Tony kom på studiebesök – Nu ansvarar han för 
Saltängen i Stockholm!
Tony pluggade till serviceingenjör inom energiproduktion, och vid ett företagsbesök på 
Saltängen förändrades hela hans framtid. Efter ett gott intryck av företaget och kulturen 
tog han direkt kontakt, fick sommarjobb och halvåret senare anställning. Först som 
arbetsledare, sedan som projektledare och offertingenjör – inom bara ett år. Idag leder 
han Saltängen i Stockholm.

”Jag kunde aldrig föreställa mig den här utvecklingen, men det känns så rätt. Jag lär mig 
nya saker varje dag och trivs i vår öppna och tillåtande kultur”

”Det är viktigt för oss att ha en kultur som främjar personlig utveckling. Det är individen 
själv som sätter gränsen, vilket Tony är ett typexempel på.” – Jim Hedkrok, VD. 

50 meter rörbrygga.
Saltängen industrirör har fått förtroendet av en kund i södra Sverige att utföra ett 
större projekt. I projektet ingår 50 meter rörbrygga, 2 700 meter rör dimension DN25 
till DN700 samt 15 000 kg sekundärsmide. Projektet startar omgående och ska vara 
installerat och klart i början av oktober. 
 
”Ett projekt som innebär stort ansvar och mycket arbete. Som tur är har vi ett engagerat 
och erfaret rörgäng som kommer lösa projektet på ett bra och effektivt sätt.” – Loren 
Jones, affärsområdeschef industrirör. 

Ny Saltängare – Välkommen till ett sammansvetsat gäng!
Saltängen förstärker och välkomnar Alexander Påhlsson in i gänget. Alexander kommer 
senast från Jens S där han under ett par år arbetat som produktionschef. På Saltängen 
kommer Alexander få en liten annan roll, han kommer gå in som projektledare på 
Energi & Process. 

”Jag är övertygad om att Alexander kommer bidra med både engagemang och kunskap. 
Han kommer garanterat hjälpa våra kunder att lösa deras problem och utmaningar så 
att deras vardag blir enklare.” - Mathias Joelsson, COO. 

Saltängens ”inspektion till revision” lockar allt fler kunder!
Återigen har Saltängen fått i uppdrag att under sommaren utföra tjänsten från 
”inspektion till revision” på ett kraftvärmeverk i västra Sverige. I arbetet ingår bland 
annat inspektion, rosterrevision och påsvetsning av Inconel på panntuber.

”Allt fler kunder upptäcker fördelarna med vårt helhetskoncept. Vårt kompletta utbud 
av produkter och reservdelar i kombination med SMART-inspektion gör oss till en 
komplett revisionspartner. Ett unikt erbjudande som underlättar för kunden då endast 
en kontakt behövs.” – Anders Hall.


