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Johan Trollnäs blir ny VD vid Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB 
Johan Trollnäs – så heter från och med i höst den nye chefen för Dalslands Kanal AB och 
Dalslands Turist AB. Det innebär att när de båda företagen ska rekrytera ny ledning så ersätts 
två chefer av en. Det ska ses i ljuset av att ägarna vill ha ökad samverkan de båda företagen 
emellan. 

Johan Trollnäs som är 41 år tillträder som vd i de båda bolagen i oktober då kanalbolagets vd 
Benny Ruus går i pension och turistbolagets vd Johan Abenius har sagt upp sin anställning för 
att ägna sig åt egen verksamhet i Dalsland. 

Johan Trollnäs är 41 år och kommer närmast från The Absolut Company i Åhus där han 
ansvarar för destinationsutveckling, marknadsföring och försäljning. The Absolut Company 
är en del i den globala dryckeskoncernen Pernod-Ricard. 

Han har tidigare under flera år varit verksam i ledande befattningar i Kosta Boda Art Hotel 
och Kosta Lodge som ingår i New Wave Group. Dessförinnan har han drivit egen verksamhet, 
bland annat som delägare och VD i Hotell Lysekil. 

Ägare i Dalslands Kanal AB och Dalslands Turist AB är de sex Dalslandskommunerna 
Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål samt landsbygdsdelen av Vänersborg. 
Kanalbolaget har dessutom Årjängs kommun samt Västra Götalandsregionen och Region 
Värmland som ägare.  

– Företagen har idag flera gemensamma nämnare, men även olikheter vad gäller 
organisationernas fokus och uppdrag. Dalslands Kanal AB är mer fokuserat på förvaltning 
och drift av kanalen, Dalslands Turist AB är mer inriktat på det som sker på land och driver 
bland annat tre turistbyråer på uppdrag av respektive kommun (för Bengtsfors, Åmåls och 
Dals-Eds kommuner), säger Gert-Inge Andersson, ordförande i Dalslands Turist AB och Stig 
Bertilsson, ordförande i Dalslands Kanal AB i ett gemensamt uttalande. 

– Vi siktar på att organisationerna tillsammans ska ha ett starkt fokus på arbetet med att få 
ökad turism och stark besöksnäring i Dalsland. En annan fördel är organisatorisk effektivitet 
och synergieffekter, där till exempel gemensamma kostnader för ledning, administration och 
marknadsföring kan delas, säger de båda ordförandena.  
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