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Ny lag angående kamera övervak-

ning 
 

Från den 1 juli 2013 gäller en ny lag angående ka-

meraövervakning. Den nya lagen innebär att en bu-

tik i fortsättningen endast behöver anmäla till Läns-

styrelsen att man kommer att installera kamera-

övervakning i butiken och lagret. Tidigare har det 

krävts tillstånd. En annan nyhet är att det tillåts ka-

meror med inspelningsfunktion inne i butiken.  

Aktuell information från  

Västerås Handel 

Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-

kala handeln i hela Västerås. Idag är vi ca 200 lokalt 

anslutna medlemmar spridda över hela Västerås.     

Bli medlem du med. Vi tar ingen serviceavgift, 

utan bara en medlemsavgift på max 300 kr per år.    

Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller      

telefon 021-18 34 61. 

 

Västerås Handel arbetar för att stärka handeln i  

hela Västerås. Våra nyckelord  är -  tillgänglighet,  

handelsutveckling, trygghet och säkerhet  

samt kompetensförsörjning.  

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister 
uppdaterat. Meddela ändrad adress,  

telefon och e-postadress till 

info@vasterashandel.se 
 

Västerås  Handels nyhetsbrev skickas med e-post 

till alla medlemmar och andra med intresse för  

handeln i Västerås.  

Fortsatt tufft för handeln i Västerås 
 

Det är fortsatt mycket tufft för många handlare i 

Västerås med många butiker som stängt den senaste 

tiden. Tyvärr finns risken att trenden håller i sig 

ännu ett tag.  Vi har idag inga officiella omsätt-

ningssiffror för 2012 utan får vänta till augusti in-

nan HUI´s rapport presenteras. Vi ska dock komma 

ihåg att en total omsättningsökning ändå kan inne-

bär att många butiker tappat omsättning, vilket var 

fallet 2011. Vi arbetar därför på att få fram uppgif-

ter på hur detaljhandelsföretagen i Västerås mår.  

Frukostmöte den 24 september  
 

Västerås Stad bjuder in till en branschträff handel.  
 

Tid   Tisdagen den 24 september kl. 8 – 10 

Plats   Elite Stadshotellet, Västerås 

Övrigt Frukostmötet är kostnadsfritt 
 

Anmäla dig senast den 18 september till  

madeline.ahlqvist@vasteras.se eller telefon 021-

39 39 89 

Säker butik 
 

Under hösten 2013 kommer Västerås Handel att dra 

igång ett projekt som syftar till att öka säkerheten i 

butik. Svinn, rån och hot är några av frågorna som 

projektet behandlar. Projektet innehåller interaktiva 

utbildningar, foldrar och seminarier. Vi genomför 

projektet i samarbete med Polismyndigheten i Väst-

manland, Svensk Handel, Västerås Citysamverkan 

och Västerås stad. Material kommer  bland annat 

från Svensk Handel och Handelns Arbetsmiljökom-

mitté (HAK).  

Säkerhet i butik, den 23 september 
 

Västerås Handel bjuder tillsammans med Svensk 

Handel in till ett  seminarium kring säkerhet i    

butik. 

 

Vi kommer att samtala om snatterier, stölder, rån, 

hot, kameraövervakning samt utbytet av sedlar och 

mynt som kommer att ske de närmaste åren.. Flera 

av Svensk Handels experter på området  och Väs-

terås Polisen kommer att finnas på plats. 

 

Tid  Måndagen den 23 september på kvällen 

Plats   Meddelas senare 

Övrigt Seminariet är kostnadsfritt 

 

Boka redan nu den 23 september för en intressant 

och  givande kväll. 

 

Anmäla dig snarast, dock senast den 18 septem-

ber till info@vasterashandel.se eller telefon 021-

183461 


