
Nyhetsbrev 
November 2014 

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 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.  

2013 var ett tufft år för handeln 
 

I förra nyhetsbrevet kunde vi berätta att sällanköps-

handeln i Västerås tappade 1,4 % under 2013 jäm-

för med riks snittet på plus 0,7 %. Nu har vi fått 

fram utveckling fördelad på respektive handelsom-

råde. Det visar att Erikslund hade en ökning strax 

över riksnittet med sina 1,2 %, medan både Hälla 

och City tappade 6 respektive 8 % mot föregående 

år. När det gäller dagligvaruhandeln är förändring-

arna mindre. 

Totalt tappade drygt 40 % av butik omsättning   

under 2013. Värst var det för cityhandlarna där 

över hälften av butikerna tappat i omsättning mot 

föregående år. Så här har det sätt ut de senaste tre 

åren vilket gör att lönsamheten sjunker för väldigt 

många, små som stora butiker. Den vändning som 

diagrammet nedan visar beror på att ett antal före-

tag lades ner under 2013. 

Den sjunkande lönsamheten inom handeln är ett 

stort problem. Västerås Handel kommer även i fort-

sättningen följa och analysera lönsamheten paral-

lellt med omsättningsutvecklingen. 

Rådslaget den 14 november 2014 

Västerås Stad bjuder in näringslivet i Västerås till en 

träff med stadens tjänstemän och politiker. 

Temat för året är: 

”Vad betyder ett attraktivt Västerås för dig?” 

Plats Expectrum i Skrapan 

Tid 8,00 – 12,00 

Se särskild inbjudan på vår hemsida. 

Västerås Snabbindex 
 

Resultatet av Västerås snabbindex fram till och med 

september. 

Resultat 2014 jämför med 2013 

  Västerås  HUI 

  snabbindex  snabbindex 

Januari   + 8,3%  3,3 % 

Februari    + 3,7 %  3,2 % 

Mars    + 7,0 %  8,4 %  

April   – 3,2 %  5,6 %  

Maj          + 11,0 %  2,1 % 

Juni           + 1,0 %  6,0 % 

Juli   + 0,0 %  1,3 % 

Augusti   - 0,4 %  3,6 % 

September    -1,0 %  3,9 % 
 

Västerås snabbindex bygger på inrapporterade uppgif-

ter från butiker inom sällanköpshandeln i Västerås. 

Hittills har svarsfrekvensen varit högre från butikerna i 

city än övriga delar av Västerås. När underlaget ökar 

ska vi också kunna ge ett snabbindex fördelar på City, 

Erikslund och Hälla samt totalt. Vi behöver alla hjälpas 

åt för att få att så många som möjligt att lämna föränd-

ring av sin omsättning.  
 

Förändringen för föregående månad rapporteras till  

snabbindex@vasterashandel.se 


