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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.  

Planera för nya sedlar i oktober 

 

I oktober 2015 kommer nya 20-, 50– och 1000 kro-

norssedlar samt en ny valör, 200-kronorssedeln.  

 

Det nuvarande  20-, 50– och 1000-sedlarna gäller till 

den 30 juni 2016. Fram till den 31 augusti kan sedan 

butikerna sätta in pengarna på bankkonto. 

 

Sedelbytet görs för att höja säkerheten genom att de 

nya sedlarna blir svårare att förfalska. Alla nya sedlar 

har samma höjd men bredden skiljer mellan de olika 

valörerna. 

 

Svensk Handel har mycket bra information på sin 

hemsida. 

www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/

radgivning/betalfragor/sedelutbytet/ 

Även Riksbanken har olika sidor och appar som ska 

underlätta sedelutbytet. www.riksbanken.se 

Branschträff  Handel 

 

Plats Elite Stadshotellet 

Tid  15 september kl. 8,00-10,00 

 

Som en del av projektet Västerås Shopping kommer 

Anna Mocsáry från HUI Research presenterar     

handelns utveckling i Västerås för 2014 fördelat    

på City, Hälla och Erikslund.  Anna kommer också 

att tala om de framtida förutsättningarna för han-

delns utveckling på Västerås tre viktigaste handels-

platser. 

 

Projektet Västerås Shopping har drivits av Västerås 

Handel, Västerås Citysamverkan, Hälla, Erikslunds, 

Västerås & Co samt Västerås Stad sedan 2009.   

 

Övriga medverkande är politiker och tjänstemän 

från Västerås Stad. Målet är att på dessa träffar föra 

en dialog mellan Västerås Stads representerar och er 

handlare.  

Vad är bra? Vad är mindre bra? Är det något vi kan 

samverka mer runt? Missa inte chansen att tycka 

till. 

 

Det bjuder på kaffe och smörgås i samband med 

mötet.  

 

Anmälan senast den 9 september till  

maria.fors@vasterascity.com alt 070-532 53 30.  

 

 


