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Företaget Mk3D utökar med både personal och lokaler
Mk3D (Maskinkonstruktion 3D Design AB) startade sin verksamhet på Sandbacka Park
i augusti 2006 och då var man två stycken, Kenneth Pysander och Emil Einarsson. I
våras anslöt Stefan Pysander till företaget och nu i november börjande Daniel
Jäderberg. Företaget är i dagsläget lite trångbodda och väntar på att få flytta in i sin
nya lokal i nybyggda etapp V. Detta beräknas ske första februari 2008.

Mk3D arbetar med maskinkonstruktioner och uppdragen och kunderna har ökat såväl i närsom yttre regionen. Kunderna återfinns främst inom förpacknings- och stålindustrin, såsom
Doft AB och Sandvik AB.
”Efterfrågan på företagets tjänster är stor och därför har vi utökat företaget med ytterligare två
personer. Det i sin tur innebär att vi behöver mer lokalyta och det fanns det möjlighet till i den
nya etappen av Sandbacka Park. Vi trivs bra här och har bra förutsättningar för vår
verksamhet”, säger Emil Einarsson, Mk3D.
”Vår ambition är att stödja de lokala företagens expansion på bästa sätt. Det är därför mycket
roligt att företaget expanderar och satsar på att växa med både personal och utökade lokaler.
Företagets inriktning och kompetens ligger i linje med teknikparkens målsättning och satsning
på Industriell IT”, säger Pia Öström, Sandbacka Park Utveckling.
För mer information kontakta:
Emil Einarsson
Mk3D AB
Tel 070-3594038
emil@mk3d.se

Pia Öström
Sandbacka Park Utveckling
Tel 026-241243
pia.ostrom@sandbackapark.com

Mk3D, Maskinkonstruktion 3D Design AB, ägs av Kenneth Pysander, Emil Einarsson och Stefan
Pysander. Till företagets kärnverksamhet hör maskinkonstruktioner och därtill hörande konsultuppdrag
och problem-lösningar. Mk3D arbetar i Autodesk 3D programvara Inventor en 3 dimensionell miljö
som förenklar för kund att se och förstå projektet. www.mk3d.se (beräknas vara uppe till inflyttningen i
nya lokalen.)

Sandbacka Park är teknikparken i Sandviken. Majoriteten av de 43 företagen med 561 anställda i
teknikparken har kompetens inom teknik-/IT-området. Därtill finns även ett antal företag inom serviceområdet, vilka genom sina tjänster bidrar till det stora serviceutbudet på plats. Inom ramen för teknikSANDBACKA PARK
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parken har en satsning på att bygga ett kompetenscenter inom Industriell IT inletts. Målet är att till
teknikparken knyta framstående företag, utbildningsaktörer, forskningsorganisationer, branschorganisationer etc. för att förmedla kompetenser och utveckla regionens företag inom området.
www.sandbackapark.com
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