
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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Saltängenhallen – Från konstruktion till färdig hall!
I takt med en ökad efterfrågan på kompletta stålhallar inom vårt affärsområde bygg 
och smide, lansera vi nu en ”syster”-hemsida, www.saltangenhallen.se. Här hittar du 
enkelt information om hur vi går till väga vid ett komplett hallprojekt. Du kan även ta 
del av vårt tankesätt om hur vi vill skapa hållbara stålhallar för kommande generationer. 
Oavsett vilket applikationsområde din stålhall ska verka inom hittar vi tillsammans rätt 
lösning – vi är med dig hela vägen från konstruktion till färdig hall.

”Väldigt roligt att efterfrågan på stålhallar från Saltängen ökar. Vi hoppas på att vårt 
erbjudande kommer bli mer attraktivt och överskådligt. Vår erfarenhet i kombination 
med en egen smidesverkstad gör oss till en komplett projektpartner.” – Hans Hansen.

Ännu en nöjd kund!
Saltängen fick förtroendet av en kund i mellersta Sverige att byta 3st fjärrvärmeventiler. 
Ventilerna som hade en vikt på 300-500kg styck monterades och svetsades av våra 
duktiga medarbetare. En lyckad och effektiv arbetsinsats som resulterade i ännu en 
nöjd kund.

”Ett mycket väl utfört arbete. Med tanke på att arbetet pågick dygnet runt, i skift, gjorde 
våra medarbetare ett fantastiskt arbete”. – David Engström, Teknisk chef. 

Minska utsläppen och resursförbrukningen.
Saltängen har fått förtroendet av en kund i mellersta Sverige att renovera en tertiär 
överhettare. I renoveringen ingår byte av rostfria panntuber med kompletterande 
panntubsskydd. Överhettaren ska monteras och installeras på site under sommaren.

”Vi är glada över att kunden valde renovering framför nytillverkning. Det är en klar 
ambition vi har, att öka andelen renoveringar och reparationer för att minska utsläppen 
och resursförbrukningen.” - Göran Jonsson.

Ny Saltängare!
Therese kommer att ta över ansvaret för Saltängens resursplanering. Therese har 
tidigare arbetat på Jens S i 20 år och då i olika tjänster. Rollen som resursplanerare 
innebär att fungera som en central länk mellan Saltängen och våra kunder. Varmt 
välkommen Therese.

”Utejobben blir allt fler och större vilket innebär att rollen kring resurser på 
bemaningssidan blir extra viktig. Jag är övertygad om att Therese kommer göra livet 
ännu enklare för våra kunder” – Lars Hedkrok, Verkstadschef.


