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Utmärkelse, en stor nyhet för
alla pannkunder, nyanställning,
rollförändring och digitaltjänst!
Nu är det full fart mot ljusare tider. Nedan följer några rykande färska nyheter från
Saltängen!

Saltängen får utmärkelse
När näringslivskontoret i Norrköping skulle utse kvartalets företag blev det Saltängen.
Vi på Saltängen är oerhört stolta över denna utmärkelse och vill återigen som alltid
tacka vår fantastiska personal och våra kunder för förtorendet! Nu fortsätter vi arbeta
för ett minst lika bra 2018!

Se hit alla pannägare!
Saltängen spetsar erbjudandet till våra pannkunder och kan nu stolt meddela att vi
även levererar reservdelar till pannor. Behöver du exempelvis rosterplattor eller luftdysor? Det löser vi! Med reservdelarna, servicen och den flexibla verkstaden i både
Norrköping och Tjeckien erbjuder nu Saltängen citat från kund ”nordens starkaste
helhetslösning för pannägare”! Vi vill även passa på och flagga för vår nya broschyr
för pannprodukter och referensuppdrag som släppts. Här kan ni läsa mer om våra
stora pannprodukter och referensuppdrag!

KORT OM SALTÄNGEN:

SALTÄNGEN är en flexibel och komplett
industripartner som anlitas av ledande
energiproducenter, processindustrier och
verkstadsföretag i Sverige.
Saltängen-gruppen utgörs av Saltängens
Mekaniska Verkstad, Saltängen KRS
samt Saltängen Industri. Gruppen
tillverkar panndetaljer vid en delägd
produktionsenhet i Tjeckien.
Sammantaget erbjuder vi fyra kompletta
branscherbjudanden:
•
•
•
•

Energi & Process
Tillverkningsindustri
Anläggningsindustri
Byggnadsindustri

Tack vare stora resurser i form av
kompetent personal, hög servicenivå
och stora verkstäder, liksom en kraftfull
kombination av tillgänglighet, kvalitet och
säkerhet, bidrar vi till störningsfria och
kostnadseffektiva produktionsprocesser
hos våra kunder. Dygnet runt, året runt.

Ny anställning och rollförändring!
I en fortsatt satsning på byggsmide är Saltängen stolta att kunna presentera Peter
Nilsson. Peter har 15 års erfarenhet från byggbranschen som projektledare och
kommer på Saltängen få rollen som projektledare/offertingenjör. ”Otroligt roligt, nu
vässar vi vårt erbjudande ytterligare mot våra byggkunder, med Peter ombord får vi
än mer spetskompetens”. – Jim Hedkrok, VD. Då efterfrågan från våra kunder ökar så
är Saltängen stolta att även kunna meddela att Tony Chatham tar steget internt och
blir offertingenjör. ”Tony är en driven och noggrann person som gillar att hålla ett högt
tempo, vi tror han kommer passa perfekt på nya posten” – VD Jim Hedkrok. Saltängen hälsar Peter välkommen och Tony ett stort lycka till!

Saltängen presenterar – Se din status via ett klick!
Saltängen kan stolt meddela att vi fått i uppdrag av kund i södra Sverige att utföra
återkommande experttjänster i form av totalinspektioner på 35 kedjedrifter. Kunden
valde att ta del av Saltängens experttjänst och helt nya digitaliserade lösning för
dokumentation. Den nya digitala lösningen innebär att kunden kan se status kontroll
på kedjedrifterna via datorn. Där kan även historiken från tidigare inspektioner följas
och bilder från inspektionerna granskas. ”Med god och kontinuerlig översikt av
kedjetransportörerna kan man lättare planera in kedjebyten, detta gör både plånboken och miljön en tjänst.” – Robert Ryderstedt, Kedjeansvarig.

NORRKÖPING STOCKHOLM
KARLSTAD BORLÄNGE

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

DYGNET-RUNT JOUR!
011-36 11 40
Vi finns alltid redo för att hjälpa dig.
Oavsett tidpunkt, oavsett veckodag,
oavsett årstid. Vår ambition är att ge
dig branschens bästa service och
tillgänglighet, 24/7/365.

