
 
 
 
 
 
 
 
Kortfattad meritförteckning  
Leif Wrenkler 400324-0670 
 
 
Jag är född och uppvuxen i Stockholm. 
 
Utbildning: Realexamen, Ingenjörsexamen -STI inom maskinteknik, 
kurser vid Handelshögskolan inom företagsekonomi, administration samt 
personaladministration. 
 
Yrkeserfarenhet: 10 år inom materialhantering och industriell renhållning 
(BT Bygg & Transport). 
Sedan 1975 egen verksamhet inom energiområdet såsom tillverkning av 
effektiva kaminer, golvvärme, solvärme etc. 
Utveckling av Impuls elmoped /elbil.   
Köp av företaget Karnag AB 1987 med omsättning 1,3 miljoner. 
Omsättning 2008 ca 25 miljoner med 15 personer anställda inom 
områden som tillverkning av högtemperaturisolering (50 %) samt 
försäljning av korrosionsskydd, fognings- och tätningsprodukter och  
rörskyddsprodukter, täta genomföringar, isoleringsmaterial för ljud, 
buller, vibrationer etc. samt luftfjädrar, luftisolatorer och luftfjädring till alla 
slags fordon. Sedan 2013 hare sonen övertagit mina aktier i bolaget. 
Arbetar vidare som ”senior advisor” och sitter kvar i styrelsen. 
 
Mina föräldrar och farföräldrar var skickliga yrkesmän med mästarbrev 
inom yrken som körsnär, frisör, åkeri varför jag har god förståelse för 
yrkesutbildning och hantverk. 
 
Mina privata intressen kan sammanfattas som ; sommarstället på en ö i 
skärgården med båtliv både motorbåtar och segelbåtar. Tävlat med 
Offshore racerbåtar samt havskappsegling såsom ett 10-tal Gotland 
Runt . Skidor på längden och tvären. Scoutverksamhet , ledare under 
10-talet år. Hundägare sedan 1967 , totalt 6 hundar. 
 
 
 
 

 



 
Jag har varit aktiv i drygt 10 år inom Företagarna Täby varav ordförande 
under den senare delen. Vid övertagandet hade föreningen en skuld på 
175 tkr men nu har vi i stället en tillgång på 175 tkr trots ökad 
verksamhet under de senast 5 åren. Jag är även aktiv inom 
Stockholmsregionen. 
 
Då jag har skaffat mig en lång och betydande erfarenhet av 
småföretagarverksamhet samt aktivt varit verksam inom organisationen 
Företagarna under många år, vore det trevligt att få ”runda av”  med att 
få bidra till ett bättre innovationsklimat för främst de små 
företagarna/innovatörerna. Under min tid inom Företagarna la jag fram 
en motion om en samverkan med SUF vilken antogs av kongressen. 
Tyvärr blir inte förslagställarna  inblandade i den vidare hanteringen då 
Företagarna är toppstyrt i detta avseende. Samtidigt som jag var 
verksam inom Företagarna deltog jag även i styrelsen inom TDU  där jag 
främst ordnade möten ute hos olika företag med intressant och varierad 
tillverkning/verksamhet. För mig är det självklart med ett nära samarbete 
med Företagarna samt även med organisationer såsom Ratio m fl där 
man forskar inom innovation och dess betydelse för näringslivet och 
samhället i stort. 
 
Har sedan ett 10-tal år varit ordförande inom vägföreningen där jag bor i 
Åkersberga och är aktiv och på drivande även inom detta område. 
Inom kort åker jag till REV kongress där jag avser vara fortsatt aktiv. 
Åtager man sig ett uppdrag skall man engagera sig annars är det bättre 
att upplåta platsen till annan person. 
 
Täby mars  2015   
Leif Wrenkler 
Mobil 070-7226610  
 
Email leif@wrenkler.se (privat) 
   “     leif@karnag.se    (arbete) 
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