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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.  
  

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.  

Handelsåret 2015 
 

Ett nytt år har precis startat och det är dags att sam-

manfatta 2015. Västerås Handel kommer att skicka 

ut en mailenkät och fråga om den procentuella för-

ändringen av försäljningen mellan 2015 och 2014. 

Informationen kommer att sammanställas och ligga 

till grund för en prognos över hur 2015 gick. En mot-

svarande sammanställning görs av HUI men den pre-

senteras först till hösten. Vi hoppas att med vår enkät 

få ett snabbare resultat för 2015.   
 

Västerås Handel har också gjort en lönsamhetsanalys 

av handelsföretagen i Västerås där ett antal olika 

nyckeltal presenteras. För att ytterligare komplettera 

den rapporten kommer i samma enkät att fråga om er 

försäljningsyta. 
 

Vi hoppas alla vill ställa upp och bidra med dessa 

uppgifter så att vi alla får ett bättre underlag när 2015 

ska summeras.  

Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln hade under större delen av 2015 

en positiv utveckling, så även i december även om 

december för många började trögt.  

 

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 %  + 8,8 % 

December    + 4,0 % 

 

Variationerna är dock fortsatt stora från butik till 

butik och från månad till månad för varje enskild 

butik. I december fanns flera butiker som ökade 20-

30 %, 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. 

 

Frukostmöte för säkerhets skull 
 

Tid Onsdagen 24 februari 2016, kl 08,00 - 11,00 

Plats Elite Stadshotellet 
 

Stölder, snatterier, hot och skadegörelser är ett stän-

digt problem för handeln. Kom och diskutera dessa 

frågor med bland annat Polisen, Västerås Stad och 

Svensk Handels säkerhetschef Per Geijer.  
 

Läs mer och anmäl er här på : 

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasteras/

frukostmote-for-sakerhets-skull_638162.html 

http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasteras/frukostmote-for-sakerhets-skull_638162.html
http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/vasteras/frukostmote-for-sakerhets-skull_638162.html

