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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.  

Handel i Västerås 2013 
 

Efter två år med kraftig ökning av den totala detalj-

handelsomsättningen i Västerås stagnerade omsätt-

ningen 2013. Den totala omsättningen hamnade på 

knappt 11,4 miljarder. Både dagligvaruhandel och 

sällanköpshandeln utvecklades strax under riks 

snittet. Västerås dagligvaruhandeln låg på knappt 5 

miljarder vilket var en ökning 1,7 % mot riks snittet 

på 2,4 %. Sällanköpshandeln sjönk med    1,4 % i 

Västerås medan riket ökade med 0,7 %. 

Västerås fick med sin detaljhandels utveckling ett 

detaljhandelsindex på 129 (132 året innan). För säl-

lanköpshandeln hamnade indexet på 153 en minsk-

ning från rekordhöga 156. Dagligvaruhandeln lig-

ger fortsatt på i sammanhanget höga 108 i index. 

Med 108 i index för dagligvaruhandeln ligger   

Västerås i klar topp position bland de större städer-

na. Städer som Örebro och Eskilstuna ligger ett  

index på 96 respektive 94. Även sällanköpsindex  

är högt jämför med andra större städer. Här ligger 

Örebro och Helsingborg strax före Västerås med 

sina 156 respektive 155. Även här ligger Eskilstuna 

i botten bland större städer, denna gång tillsam-

mans med Lund. Eskilstuna har ett index på 94   

och Lund på 95 

Länet, exklusive Västerås, hade ett bra år 2013, 

med en total omsättningsökning på 3,5 %, fördelat 

på  + 4,1 % för dagligvaror och + 2,1 % för sällan-

köpsvaror.  

Branschträff handel 23 september 

Västerås Stad bjuder in handlare i hela Västerås till   

ett frukostmöte för att diskutera handelns utveckling    

i Västerås. Passa på att träffa ledande politiker och 

tjänstemän från Västerås stad. Anmälan enligt särskild 

inbjudan. 

Plats Expectrum i Skrapan 

Tid 8,00 – 9,45 

Det bjuds på kaffe och smörgås.  

Västerås Snabbindex 
 

Resultatet av Västerås snabbindex är justerat något  

sedan nyhetsbrevet i juni, eftersom vi fått in ytterligare 

butiker som rapporterat sin förändring i omsättning. 
 

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 % 
 

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. Men vi behöver alla 

hjälpas åt för att få att så många som möjligt att lämna 

förändring av sin omsättning.  
 

Förändringen för föregående månad rapporteras till  

snabbindex@vasterashandel.se 


