
Verksamhetsplan för Västerås Handel år 2016 

Västerås Handel är en samlande förening för den lokala handeln i hela Västerås. Föreningen har sedan 

2012 ett samarbetsavtal med Svensk Handel som bland annat gör det möjligt för föreningen att ha 

medlemmar lokalt, även om företaget inte är med i Svensk Handel centralt. Det gör att föreningen 

kommer att kunna bredda sina aktiviteter ytterligare.  

 

Föreningen arbetar med övergripande frågor som rör handelns utveckling i Västerås. Frågor som vi 

prioriterar är bland annat tillgänglighet, handels utveckling och lönsamhet i Västerås, säkerhet i butik, 

lokalt samarbete samt medlemsnytta. 

 

Tillgänglighet. Främst är det parkeringen i centrum och trafiksituationen runt stads alla handelsplatser vi 

arbetar med. Men även busstrafiken och tillgängligheten för gående och cyklande är viktiga frågor för 

oss. 

 

Handelns utveckling i Västerås. Västerås har under flera år haft en utveckling där väldigt mycket har 

hänt. Arbetet med ”Västerås Shopping” fortsätter 2016 allt för att få en bättre bild över utvecklingen 

och därmed bättre möjligheter att möta utvecklingen. En ny konsument-undersökningar kommer att 

genomföras under 2016. Västerås Shopping är ett projekt som drivs av Västerås Handel, Västerås 

Citysamverkan, Erikslunds köpcenter ek. förening samt Västerås & Co och Västerås Stad.  Västerås 

Handel kommer fortsätta med arbetet kring Västerås snabbindex som visar handelns utveckling per 

månad samt arbeta vidare med lönsamhetsanalyser för detaljhandeln i Västerås.  

 

Säkerhet i butik. Stölder, snatterier, trygghet i och runt våra butiker är frågor som tyvärr ständigt är 

aktuella. Hösten 2011 startades ett projekt kallat ”Tryggare Västerås”, där bland annat Värna Västerås, 

Polisen, fastighetsägare, Västerås Citysamverkan och Västerås Handel ingår i en arbetsgrupp. Syftet med 

projektet är att öka tryggheten för butikerna, restauranger, deras anställda och alla besökare i Västerås 

city. Vi kommer också att arbeta aktivt med frågorna för butiker som finns på andra platser i Västerås. 

 

Lokalt samarbete. Västerås Shopping är ett bra exempel på hur vi arbetar tillsammans i Västerås, men 

även i andra frågor arbetar vi med andra organisationer. Bland annat planeras frukostmötet tillsammans 

med Svenskt Näringsliv och Västerås Citysamverkan. Västerås Handelsutmärkelse är ett annat exempel. 

 

Medlemsnytta. Föreningen kommer under 2016 att anordna ett antal frukostmöten rörande bland 

annat handelns utveckling i Västerås med inriktning mot lönsamhet. Men även frågor såsom arbetsmiljö 

och säkerhet i butik, lönebildning och lönesättning, hyresfrågor och andra juridiska frågeställningar kan 

bli aktuella om vi finner att det finns ett intresse. 

 

Kunskap om handel. Föreningen kommer också vara ute och prata om handeln i Västerås på bl a skolor, 

för arbetssökande och för Västerås Stads tjänstemän och politiker. Västerås Handel kommer under 2015 

att utveckla samarbetet med bl a Almi och Ungföretagsamhet. 

 

Hemsidan och nyhetsbrev. Föreningen kommer under 2016 att arbeta vidare med sin hemsida, 

www.vasterashandel.se och fortsätta med sina nyhetsbrev. 

 

Föreningen/styrelsen kommer att vara representerad vid bland annat 

Västerås Stads Näringslivsråd, Arbetsgrupperna kring ”Västerås Shopping” och ”Tryggare 
Västerås”, Svensk Handels Medlemsråd Mälardalen samt Köpmännen Mälardalen 

http://www.vasterashandel.se/

