
Västerås Snabbindex 
 
Sällanköpshandeln i Västerås har varit både upp och 
ner de första månaderna av 2017. Februari backade 
sällanköpshandeln medan vi ser en liten återhämt-
ning i mars.   
 

Förändringar i omsättning varierar kraftigt från 
bransch till bransch, varför jämförelsen med HUI´s 
detaljhandelsindex är svår. Som exempel har kläder 
och skor tappat både i januari och februari enligt Stils 
index. HUI och Stils index för mars har ännu inte 
publicerats  
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås och HUIs  
detaljhandelsindex per månad för 2017. Alla uppgif-
ter rör sällanköpshandeln. 
 

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 
Jan   + 1,0 % + 4,0 % 
Februari - 12,0 %  - 1,5 % 
Mars    + 5,5 % 

 

Ni som ännu inte är med och rapporterar er föränd-
ring uppmanas att göra det genom att maila föränd-
ringen till snabbindex@vasterashandel.se snarast ef-
ter varje månads slut. 

Säkerhetsveckan 2017 
 
Under vecka 17 ( 24 - 30 april) genomför Svensk 
Handel även i år en säkerhetsvecka.  
 

Under veckan uppmanas alla butiker att rapportera 
samtliga brott (snatterier, stölder, hot och annat) 
med eller utan gärningsperson, till Svensk Handel 
och Polisen för att Svensk Handel ska få  bättre sta-
tistik på hur det verkligen ser ut ute i butikerna.   
Tyvärr vet vi att mörkertalen i den statistik som 
finns är stora. 
 

Anmälan lämnas enkelt på Svensk Handels hemsida                                
http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/
sakerhetscenter/sakerhetsportalen/ eller ladda ner 
Svensk Handels nya App. Appen vänder sig till 
Svensk Handels medlemmar, men websidan är    
öppen för alla butiker under säkerhetsveckan. 
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Västerås Handel  
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       
medlemmar och andra med intresse för handeln i Väs-
terås.  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-
kala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 210 lo-
kalt 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 

Butikssäkerhet 
 
Många handlare känner otrygghet över den utveckl-
ing som vi ser idag, med bland annat fräckare snat-
terier och stölder samt ökat användande av hot. 
 

För att kartlägga problemen behöver vi er hjälp.    
Genom att ni kortfattat skriver ner vilka problem 
och tillvägagångsätt ni upplever idag, i ett mail och 
skicka det tillsammans med butikens namn till 
info@vasterashandel.se kan vi få en bättre bild 
av vad om händer ute i butikerna.  
 

Vi kommer sedan att sammanställa synpunkterna 
och använda de olika exemplen i vårt förebyggande 
arbete samt bearbeta Västerås Stad och Polisen.  


