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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 har sedan januari 2014 startat ett 

arbetet för att bättre kunna följa handelns utveck-

ling i Västerås. Vi gör det genom att från varje bu-

tik ta in den procentuella förändringen av försälj-

ningen jämfört med samma månad föregående år. 

Vi har fått god respons men ju fler vi får underlag 

från, ju säkrare resultat kan vi presentera.  

 

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. 

 

Hittills i år visar vårt snabbindex. 

Januari +9,0% 

Februari +3,5 % 

Mars + 8,3 % 

April –1,9 % 

 

Utvecklingen från butik till butik och från månad 

till månad varierar kraftigt något som säkert också 

påverkar lönsamheten negativt. Vi vet sedan tidiga-

re att lönsamheten  är ett problem för många buti-

ker. Senaste året låg det genomsnitts resultatet för 

butikerna i Västerås  på +  0,5 % av omsättningen.  

Trenden har varit sjunkande resultat de senaste åren 

vilket är oroveckande. Det är dock inte unikt för 

Västerås. Lönsamheten för handeln har sjunkigt i 

hela Sverige de senaste åren.  

Årsmötet 2014 

Västerås Handel håller årsmöte den 4 juni 2014. 

Inbjudan skickas separat. 

Stöld och snatterier 
 

Varje dags försvinner det varor för totalt 235.000 kr 

ur butikerna i Västerås via externa stölder. Det an-

mäldes 1165 stölder och snatterier i Västerås 2012 

vilket gör att det finns ett stort mörkertal. 235.000 

kr är mer än vad butikerna i Västerås tillsammans 

gör i vinst per dag. Stölderna är alltså en stor kost-

nad för handeln som påverkar resultatet negativt. 

 

Vi har inga uppgifter på hur stort värde som för-

svinner vid varje enskild stöld, men vi vet att det 

varierar kraftigt från någon krona till flera tusen. 

Det finns heller inga uppgifter på vem som begår 

brotten. 

 

I en undersökning som BRÅ har gjort bland 9:e 

klassare, så uppger var tredje att de någon gång 

snattat. Med de som snattar finns i alla åldersgrup-

per, ung som gammal.  

 

Ett växande problem är den organiserade brottlig-

heten där ligor åker runt och stjäl ur våra butiker. 

Många gånger är man då ute efter en specifik vara 

eller varugrupp. Ligorna är väl förberedda och age-

rar snabbt. Här gäller det att vi hjälps åt för att för-

svåra för dessa ligor.  

 

Var uppmärksam, tala med kollegier och grann bu-

tiker. Anmäl alla stölder och snatterier oavsett 

om man har tagit någon misstänkt för stölden eller 

ej. Hjälps vi åt kan vi minska stölderna och öka 

lönsamheten.  


