
Västerås Snabbindex 
 
Sällanköpshandeln i Västerås har varit trög under 
våren. Främst har kläder och skor påverkats av väd-
ret,. Dessa branscher väger tungt i vårt index. 
 

Jämförelsen med HUI´s detaljhandelsindex är svår  
att göra, då variationerna är stor mellan branscher-
na. Vi kan dock även i Stils index för kläder och sko 
se en tapp för både april och maj. 
 

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

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 
Jan   + 1,0 % + 4,0 % 
Februari - 12,0 %  - 1,5 % 
Mars    + 5,5 % + 3,7% 
April  -10,6 % + 0,6 % 
Maj   - 3,5 % + 3,7 % 
 
 

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. 

Brilliant Shopping Party 
 

Save the date: 
19 september 2017 

 
För dig som precis som vi brinner för tillväxt 
och utveckling av handel och besöksnäring i 

Västerås. 

 
KUNSKAP  

INSPIRATION 
BRILLIANT SHOPPINGPARTY 

 
Se bifogad information. 

Nyhetsbrev 
Juli 2017 

Aktuell information från  
Västerås Handel 

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 alltid ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

Butikssäkerhet 
 
Svensk Handel har tagit fram en säkerhets app som 
gör det enkelt och tids vinnande att anmäla de 
flesta typer av brott man kan bli utsatt för i butiken.  
 
En bonus är att även varningslistan är kopplad till 
appen. Det gör att så fort ett nytt ”företag” läggs 
upp på varningslistan kommer ett SMS till dig.  
 
Appen är ett mycket bra redskap, så se till att ladda 
ner appen Svensk Handels Säkerhetscenter gratis 
på App store / Google Play. 
 
Se bilaga för mer information. 
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https://itunes.apple.com/se/app/s%C3%A4kerhetscenter-med-varningslistan/id1210006670?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sakerhetscenter.app

