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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. 
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.  

Guldstänk 2016 

 

Dags att nominera till årets handels-

utmärkelse i Västerås 2015. 

 
Västerås har en lång historia som framgångsrik han-

delsstad. Både ICA, 1917, och H&M, 1947, startades 

i Västerås. Idag är Västerås en av Sveriges mest 

framgångsrika handelsstäder och har fått ett antal 

tunga utmärkelser de senaste åren. Årets stadskärna 

2013, Erikslunds handelsplats har blivit rankad som 

”Sveriges bästa köpcentrum” tre år i rad (2013-

2015). Erikslunds shopping vann också 2013, tid-

ningen Markets pris som Årets Köpcentrum. 

 

Arrangörsgruppen av Guldstänk vill uppmärksamma 

handelsstaden Västerås genom att ge branschen möj-

lighet att dela ut en handelsutmärkelse. 2015 vann 

Nya Thulins och nu är det dags att nominera till pri-

set som delas ut på galan i mars 2016.  

 

Gå in på  

http://guldstank.se/kandidat/detaljhandel/ 

och nominera dig själv eller någon annan som du 

känner har förtjänat att nomineras. 

 

Vi behöver  nomineringarna senast den 18 januari 

2016 

Västerås Snabbindex 

 
Sällanköpshandeln fortsätter med den positiva ut-

vecklingen som vi sätt under större delen av 2015. 

 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås och HUIs  

detaljhandelsindex per månad för 2015. 

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 

Januari  + 3,9 %  + 5,2 % 

Februari    + 6,0 % + 6,5 % 

Mars     + 6,9 %  + 7,9 % 

April   + 7,7 % + 5,5 % 

Maj            – 6,2 %     + 4,8 % 

Juni            + 4,5 %      + 8,4 % 

Juli   + 8,0 %    + 12,7 % 

Augusti       – 1,2 %      + 0,7 % 

September  + 9,0 %      + 6,0 % 

Oktober  + 7,4 %  + 6,4 % 

November   + 0,5 % 

   

Hösten har haft en bra utveckling även om ökningen 

avtog i november främst beroende på vädret.  

 

Variationerna är dock fortsatt stora från butik till 

butik och från månad till månad för varje enskild 

butik. I november fanns flera butiker som ökade 15-

20 %, men också flera butiker som tappade lika 

mycket. Dessa variationer är naturligtvis jobbiga 

och kan ju också påverka lönsamheten negativt.  

 

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 

efter varje månads slut. 

GOD JUL och  

GOTT NYTT ÅR 


