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Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.

Stockholm &
Uppsala län

Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Spångs vidareutvecklar med serviceenhet nord - Uppsala och Gävle
Spångs ProcessTeknik expanderar i Uppsala. Henrik Boda som tidigare varit anställd hos oss har sedan
ett par månader tillbaka nu åter anställts i rollen som servicechef nord. Området som avses är med
utgångspunkt från Uppsala och över hela Gävleborgs län.
Henrik Boda kommer från Scanias industriskola och var anställd hos oss som servicetekniker 20062011. Han har sedan dess tillbringat 4 år i Australien där han blandannat varit anställd hos ITT och
arbetat med pumpar och utvecklat deras verksamhet.
Från och med 2
november 2015 ingår
Pumpservice i
Uppsala i Spångs
ProcessTekniks
organisation. Vi utgår
från Fyrisvallsgatan
26 i Uppsala. LarsÅke Johansson har 50
års erfarenhet från
pumpbranschen, han
kommer att arbeta
vidare i Spångs nya
organisation.

Lars-Åke från Pumpservice tillsammans med Henrik servicechef nord. Henrik kommer att
utgå från Uppsala och arbeta inom området som sträcker sig över hela Gävleborgs län.

Vår målsättning är att ha kompletta servicecenter i Stockholm - Uppsala - Gävle för roterande
utrustning, ytskydd och kompositbeläggningar. Fokus kommer även fortsättningsvis att vara på
funktion-helhetslösningar med uppgraderingar.

Efterlysning
Ett led i vår utveckling är att vi söker en del ny personal, vi tar gärna in tips för följande tjänster.
Servicetekniker både i Tullinge och Uppsala samt teknisk ingenjör som ska arbeta med pumpfrågor som
effektiviseringar och dimensioneringar.
VÅR HELHET - ER LÖNSAMHET!
Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13 Fyrisvallsgatan 26
146 33 TULLINGE 752 28 UPPSALA

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangs.se
info@spangs.se

