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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 100 - 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.  

Handelns utveckling i Västerås 
 

Som vi i tidigare nyhetsbrev har berättat, ökade den 

totala handeln i Västerås under 2012 med 5,8 %. 

Samtidigt tappat många butiker omsättning och lön-

samheten sjunker. Den 26 november ska vi kunna 

presentera omsättningssiffror och några nyckeltal, 

uppdelad på City, Hälla och Erikslund.  

 

Eftersom vi sedan tidigare har uppgifter om bl a  

detaljhandelns omsättningen från åren 2008 till 

2011, kommer vi att få ett bra underlag för hur  

handeln i Västerås har utvecklats de senaste fem 

åren. Fem år med stora nytillskott av handels ytor 

och en allmän lågkonjunktur som några påverkande 

faktorer. Det har även gjorts undersökningar för att 

fastställa från vilken del av Västerås eller annan 

kommun i upptagningsområdet som besökarna/

kunderna till de olika handelsplatserna kommer.  

Resultaten kommer att vara viktiga underlag i fort-

satta arbetet för att utveckla och stärka handeln i 

Västerås. 

Rådslaget den 13 november 
 

Västerås Stad bjuder in till ett Rådslag. 
 

Tid   Onsdagen den 13 november kl. 8 – 11 

Plats   Mälardalens Högskola Västerås 

Övrigt Mötet är kostnadsfritt 

 

Tema: Företagsklimatet. Se särskild inbjudan. 
 

Anmäla dig senast den 7 november till  

madeline.ahlqvist@vasteras.se eller                 

telefon 021-39 39 89 

Säker butik 
 

Den 23 september genomfördes ett seminarium kring 

ämnet ”Säker Butik”. Rolf Söderberg, Polisen och Per 

Geijer, Svensk  

Handel belyste många  

viktiga frågor när det  

gäller hur vi kan minska 

riskerna för stölder, snat-

terier och rån i våra buti-

ker och samtidigt öka 

säkerheten för alla som 

arbetar i butiken.  

 

Foldern till höger kan 

beställas från Västerås 

Handel, se kontakt-

uppgifter nedan. 

 

På seminariet togs även det kommande 

sedel och mynt utbytet upp. Redan den 31  

december i år blir de äldre 50– och 1000-kronors-

sedlen som saknar folieband ogiltig. Eftersom drygt 

hälften av våra sedlar och mynt inte är i daglig an-

vändning, varnade Per Geijer för att det kan bli mer 

kontakter i omlopp och att det kan dyka upp infärgade 

sedlar.  

 

Läs mer under Sedlar & Mynt på 

www.riksbanken.se. Där finns även bra affischer och 

broschyrer att ladda ner, vilka ger bra information och 

exempel på skyddsinfärgade sedlar samt tidsplanen 

för utbytet av de sedlar och mynt vi har idag. 


