
CARL ARNÖ arbetar sedan två år tillbaka som stadsbyggnadsdirek-
tör i Västerås. Carl har ha arbetat med stadsutvecklingsfrågor i över 
25 år och har tidigare varit verksam i Umeå kommun och som kon-
sult i olika företag. Carl är landskapsarkitekt i utbildningen och har 
genom åren drivit frågor om arkitektur, mötesplatser och utveckling 
av våra offentliga rum och platser i stadskärnorna med stor fram-
gång. Carl var bland annat djupt involverad i stadsutvecklingsfrågorna 
kring Umeås utnämning till europeisk kulturhuvudstad 2014. Idag 
jobbar Carl intensivt för att Västerås starka tillväxt ska bidra till att 
förstärka utvecklingen av en stark, levande och attraktiv stadskärna.  
Carl är förutom att vara engagerad i Svenska Stadskärnor även ord-
förande i tankesmedjan MOVIUM och har under ett antal år varit 
jurymedlem i Sveriges arkitekters planpris. 

ANGELICA EKHOLM har sedan 2016 arbetat med näringslivs- 
och platsutveckling i sin roll som näringslivschef i Borlänge kommun. 
Handelns omställning har varit i fokus under flera år, bland annat har 
Borlänge Sveriges 11:e högsta handelsindex och ”Sveriges närmaste 
handelsplats”.  Angelica har tidigare erfarenheter som marknads-
direktör och kommunikationsansvarig i näringslivet. Hon har fått 
flera priser för kommunikationen om Borlänges attraktivitet efter 
att staden blev framröstad till ”Sveriges fulaste stad” 2018. Hösten 
2020 tillträder Angelica tjänsten som ny VD för Dalarna Science 
Park för fortsatt arbete med näringslivsutveckling och attraktivitet i 
Borlänge. 

KNUT ROST är vd på fastighetsbolaget Diös sedan 2014 och har 
sedan dess arbetet framgångsrikt med att utveckla attraktiva stads-
kärnor runt om i Sverige. Hans drivkraft är stadsutveckling med 
målet om att skapa inspirerande platser där människor vill bo, shop-
pa, jobba och umgås. Knut har arbetat i fastighetsbranschen sedan 
1985 och innan han tillträdde som vd på Diös hade han uppdraget 
som fastighetschef på ICA fastigheter Sverige AB. Han är i grunden 
utbildad civilingenjör med lantmäteriinriktning vid Kungliga tekniska 
högskolan. Knuts inställning är att allt är möjligt, vilket innebär att vill 
man så kan man. Han är en social och engagerad person som värde-
sätter relationer med andra människor. Han är en duktig, uppskattad 
och affärsdriven vd och ledare för bolagets omkring 170 anställda.  

SUSANNE YTTERHOLM arbetar sedan 2012 som branschjurist 
på Visita. Hon har daglig kontakt med medlemmar i besöksnäringen 
rörande diverse juridiska frågeställningar. Fokus ligger på de hyres-
rättsliga frågorna och förhandlingar med fastighetsägare, för att hitta 
bästa möjliga vägar framåt i dialog med parterna. Susanne har sedan 
tidigare även ett förflutet som juridisk rådgivare hos Företagarna, 
som biträdande jurist på Landahl Advokatbyrå och har innan dess 
även arbetat som förvaltare på fastighetsägarsidan. Vilket gör att 
hon har perspektiv på parternas olika ingångar i en förhandling.”
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