
Säkerhetsveckan 
- vecka 17, 2016 
 

Vecka 17, dvs 25 april till 1 maj 2016 genomförde 
Svensk Handel en säkerhetsvecka. Den riktar sig till 
alla handlare, inte bara medlemmar . Målsättning-
en var att få så många butiker som möjligt att anmäla 
alla brott som begås under  veckan.  
 
Resultatet efter veckan visar att antalet anmälning 
ökade jämfört med motsvarande vecka 2015, och att 
många anmälningar gjordes till Svensk handel utan 
att skicka den vidare till Polisen. Under veckan fick  
dessutom problematiken med hur stölder och snatte-
rier hanteras av rättsväsendet utrymme i media. Justi-
tieutskottets ledamöter var ute och besökte handlare. 
Några Västerås handlare fick besök av Beatrice Ask.  
 
Nu gäller det att fortsätta bearbeta politiker och andra 
att ta frågan om snatterier, stölder och hot i våra buti-
ker på allvar. Fortsätt därför att anmäla alla brott 
oavsett om en gärningsman är identifierad eller ej. 
Bättre statistik skapar bättre möjligheter att påverka 
politiker och andra. 

Sedelutbytet 
 
Ni vet väl vilka sedlar som blir ogiltiga i sommar.  
 
Efter den 30 juni 2016 blir de äldre 20-, 50-, och 
1000-kronorssedlarna ogiltiga att använda som be-
talningsmedel. Det innebär att butiker efter detta 
datum inte längre ska ta emot dessa sedlar. 

 

Butikerna har sedan, precis som allmänheten, möj-
lighet att sätta in dessa sedlar på sina bankkonton 
fram till den 31 augusti 2016. 
 
I oktober 2016 kommer sedan de nya 100– och 
500-kronorssedel som nya 1-, 2– och 5-
kronorsmynt. 

Nyhetsbrev 
Juni 2016   

Aktuell information från  
Västerås Handel 

Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-
kala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 200 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. 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Systematiskt säkerhetsarbete 
 
På Svensk Handels hemsida finns mallar för hur ett 
systematiskt säkerhetsarbete kan gå till, med allt från 
olika rutiner i både förebyggande syfte och var man 
ska göra efter att en händelse inträffat.  
 
www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/
sakerhetscenter/systematiskt-sakerhetsarbete/ 
 
Även www.handelnsarbetsmiljö.se har bra tips och 
olika kostnadsfria utbildningar för personer som ar-
betar inom handeln.  


