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Malin tänkte aldrig bli chef. Men oj vad hon
räknade fel.

Missförstå oss rätt. Malin har järnkoll på siffror, men att hon skulle göra en spikrak resa
till ledningsgruppen på Saltängen var definitivt inget hon ens funderade på när hon
började i augusti 2017.
– Jag kom in som redovisningsekonom med uppgiften att införa bättre ordning och
effektivare rutiner för ekonomiarbetet. Där låg mitt fokus, tillsammans med mina tre
fantastiska kollegor som också var nya på företaget. Vi fick stort förtroende direkt, och
det gav genast framgång i arbetet. När jag sedan fick frågan om att bli ekonomichef,
kändes det stort, men alldeles för intressant för att tacka nej. Nu är jag mer inblandad
i verksamheten övergripande, deltar i utvecklingsprojekt och uppbyggnaden för
Saltängens fortsatta tillväxt.

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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Panngruppen – full fart!
På Saltängen är det just nu högt tempo på vår pannavdelning med flera intressanta
projekt under 2022. Just nu utförs ett projekt till ett kraftvärmeverk i norra Sverige.
Uppdraget innefattar tillverkning i vårt dotterbolag i Tjeckien samt leverans av en 52
ton economizer samt installation hos kund.
”Själva installationen, som är en aning komplex kommer lösas med hjälp av en 750 ton’s
mobilkran genom taket, 55 meter upp i luften. Arbetet sker under en två veckors period
med 17 engagerade Saltängare på plats.” – David Engström, Projektledare pannor.

Allt fler upptäcker fördelarna.
Saltängens inspektionsavdelning har nyligen genomfört flera omfattande
panninspektioner. Vi har en stor tillväxt inom SMART-Inspektion på panna och tryckkärl.
Allt fler upptäcker fördelen med inspektionsrapporterna vilket har resulterat till många
spännande projekt i år.
”Med SMART-Inspektion får du bättre koll på din verksamhet och kan försäkra dig
om en säsong med god tillgänglighet. Förhindra kostsamma driftstörningar pga.
läckage i exempelvis överhettare, economizer och konvektioner.” Mikael Pettersson,
Inspektionsansvarig panna.

Saltängens helhetskoncept lockar nya kunder.
En kraftvärmeverkskund i södra Sverige har upptäckt fördelen med att ha Saltängen
som partner. Under sommaren och hösten kommer vi att utföra arbeten som spänner
över hela vårt erbjudande , allt från inspektion till revision på kundens anläggningen.
Inspektionen omfattar yttre och inre bränslehantering, pannhuset där både dysor och
trycksatta delar inkluderas samt askahanteringen. Därutöver erbjuds kunden ett brett
produktsortiment vilket redan har resulterat i en planetväxel samt transportörkedjor.
”Det är både spännande och intressant att allt fler kunder vill att Saltängen tar ett
helhetsansvar från inspektion till revision. – Anders Hall.
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