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Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den 

lokala 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 

100 - 300 kr per år.  
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se eller   

telefon 021-18 34 61. 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.  

Västerås Snabbindex 
 

Västerås Handel fortsätter att varje månad samla in 

och presentera ett snabbindex för handeln utveck-

ling i Västerås. Syftet är att snabbare få fram upp-

gifter på hur omsättningen har utvecklats. Vi jäm-

för också vårt resultat med HUI snabbindex för at 

se hur Västerås klarar sig jämfört med riks snittet. 

I inledningsskedet har vi koncentrerat oss på sällan-

köpshandel och inte tagit med dagligvaruhandeln. 

 

Vi tror att vi på detta sätt kan få en bättre och fram-

förallt snabbare uppskattning om hur detaljhandeln 

utvecklas i Västerås.  

 

Resultaten är viktiga för att vi tillsammans skall 

kunna utveckla handeln i Västerås. För att lyckas 

måste vi alla hjälpas åt. 

 

Resultat 2014 mot 2013 

  Västerås  HUI 

  snabbindex  snabbindex 

Januari  + 9,0%  3,3% 

Februari  + 3,5 %  3,2% 

Mars   + 8,3 %  8,4%  

April  – 1,9 %  5,6%  

Maj   + 8,0 %  2,1 % 

 

Utvecklingen varierar kraftigt från butik till butik 

men snittet ligger nära de siffror HUI presenterar. 

HUI har också justerat upp sin prognos för helåret 

2014 till 3,0 %. Vilket skulle innebära en ökning på 

cirka 350 miljoner kronor för den totala detaljhan-

deln i Västerås. Ett välkommet tillskott. 

Rapport från årsmötet 

Efter årsmötet den 4 juni har styrelsen för Västerås 

Handel följande sammansättning: 

Ordförande Göran Sundström,  

Ledamöter Abbas Özturk, Raffe Lanouar, Jordhi 

Lindholm, Christer Brostedt och Christer Andersson. 

Kontaktuppgifter finns på vår hemsida. 

Frågor till politikerna i Västerås 
 

Handeln är en viktig näringsgren för Västerås som 

stad. Handeln dra många besökare till Västerås och 

sysselsätter ett stort antal personer. 

 

Västerås Handel har mot den bakgrunden på gått ut 

med tre frågor konkreta till de politiska partierna i 

Västerås kommunfullmäktige.  

 

Hur vill ni öka tillgängligheten för alla oavsett färd-

medel och samtidigt minska den negativa inställning-

en som många konsumenterna har? 

 

Hur ser ni att Västerås Stad kan bidra till att öka 

tryggheten och säkerheten i och kring våra handels-

platser? 

 

Hur vill ni utveckla gymnasieprogrammen för att 

bättre matcha framtidens behov av kunnig personal 

till handeln? 

 

Vi kommer efter semestern att presentera svaren och 

då samtidigt ge handelns syn på frågorna. Har du som 

handlare några kommentarer på frågorna är du väl-

kommen med dem på info@vasterashandel.se 


