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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.  

Säkerhet i butik 
 

Den 24  februari hölls ett intressant seminarium rö-

rande butikssäkerhet på Stadshotellet i Västerås. En 

panel bestående av handlar, vaktbolag, polisen och 

Västerås Stad diskuterade dagens situation med kri-

minella som blir allt fräckare. `”Skafferibrotten” är 

ett allt större problem. Man går in i butiken och 

plockar på sig var man behöver för dagen och går 

sedan bara ut. Även ligor som tömmer hela hyllor 

och ställ ökar. En oroväckande trend är också att ho-

ten och trakasserierna mot personal och butikschefer 

ökar. Vilket har blir ett stort problem för många buti-

ker. 
 

Antalet anmälning om stölder och snatterier minskar 

men mörkertalet är stor. Totalt anmäldes cirka 900 

stölder och snatterier i Västerås under hela 2015 

(knappt 2,5 per dag). Det ska jämföras med att det 

externa svinnet beräknas till 235.000 kr per dagen i 

Västerås året runt.  
 

Samhällets insats för att begränsa stölder och snatte-

rier bygger på statistiken och det faktum att snatterier 

anses som ett ringa brott. Svensk Handel arbetar för 

att få alla stölder och snatterier att klassas som stöld.  

Vad kan handeln göra: 

 Anmäla alla brott. 

 Var uppmärksam och skapa ögonkontakt med 

alla som kommer in i butiken.  

 Tipsa och prata med varandra om vad som 

hänt.  

Fler råd och tips hittat du i vår folder  

”Stölder och snatterier ur butik”.  

Beställ den på info@vasterashandel.se 

Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln har 2016 börjat trögt i Västerås, 

men variationen är stor. Förändringar i omsättning 

allt från minus 30 % till plus 30 %. Lika många har 

ökat som tappat omsättning. Nu är dock januari en 

av månaderna på året med bland de längsta försälj-

ning. HUI prognos för helåret 2016 ligger på + 4,0 

% för den totala detaljhandeln. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås och HUIs  

detaljhandelsindex per månad för 2016. 

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 

Januari +0,5 % + 3,4 % 

 

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. 

 

E-handeln växer kraftigt 
 

E-handeln fortsätter att öka kraftigt och passerad 

2015 50 miljarder gränsen, en ökning med + 19 %. 

Ökning 2015 var ungefär lika stor som den totala e-

handeln var 2004. Så mycket har hänt på 10 år.   
 

För Västerås del finns inga uppgifter på hur e-

handeln växer.  Följer Västerås rikets utveckling 

skulle det innebära att Västeråsarna köpte för 140 

miljoner mer 2015 än 2014 via nätet och totalt för 

750 miljoner  eller drygt 6 % av all detaljhandel i 

Västerås. Det kan jämföras med att hela city har en 

marknadsandel på 15 % och Hälla på 17 %. 


