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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.  

Årets Rådslag 
 

Näringsliv Västerås bjuder in till ett 

”Näringslivsrådslag”. Mötesplatsen för  företa-

gare, politiker och tjänstemän verksamma i Västerås. 

 

Datum  19 november 2015 

Tid  08,00 - 12,00 

Plats  Expectum, Kopparbergsvägen 10   

          (Skrapan) 

 

Kom och gör ”verkstad” och skapa ert företags fram-

tid i Västerås! - genom att utveckla era idéer till Väs-

terås Stads kommande näringslivsprogram.  

 

Hur och vad behövs, för att driva ett bra näringslivs-

arbete?  

Västerås Stad behöver din hjälp — kom och tyck till! 

 

Tillsammans med er företagare, en paneldiskussion 

och en blick framåt mot Västerås 2050 kan vi skapa 

bra förutsättningar och input till Västerås Stads nya 

näringslivsprogram. 

 

Alla företagare är välkomna för att diskutera sina 

bästa idéer för allas vår stad! 

 

Anmälan senast fredagen den 13 november till 

lena.eriksson@vasteras.se 

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  + 7,0 %       + 6,0 % 

  

Skillnaden mellan Västerås och HUI´s index ligger 

till viss del i att Västerås snabbindex idag är tungt 

på konfektion och HUI omfattar alla branscher.  

Stil index för exempelvis maj låg på - 9,2 % och för 

augusti på –10,8 %.  

 

Variationerna är dock stora från butik till butik och 

från månad till månad för varje enskild butik. Som 

exempel kan nämnas att i augusti som totalt slutade 

på -1,2 % fanns variationer från – 22 % till + 30 %. 

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. 


