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Nya busslinjer från 18 augusti 2013 
 

Från den 18 augusti 2013 tas Västerås nya busstra-

fiken system i drift. Den stora förändringen är att 

dagens linjenät i Västerås tätort ersätts med ett helt 

nytt stomlinjenät med rakare linjedragning, för att 

ge snabbare resor. Nätet består av 7 stadsbusslinjer 

samt ett antal landsbygdlinjer. Alla Stadsbusslinjer 

kommer att passera Västerås city. Det blir tätare 

turer och det kommer att gå att åka buss längre tid 

på nätter och helger. Även till tätorterna utanför 

Västerås kommer utbudet att öka. Målsättningen är 

att öka antalet bussresenärer. 

Aktuell information från  

Västerås Handel 

Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den 

lokala handeln i hela Västerås. Idag är vi ca 200 

lokalt anslutna medlemmar spridda över hela Väs-

terås. Bli medlem du med. Anmälan görs till 

info@vasterashandel.se eller telefon 021-18 34 61. 

 

Västerås Handel arbetar för att stärka handeln i hela 

Västerås. Våra nyckelord  är -  tillgänglighet,  

handelsutveckling, trygghet och säkerhet samt 

kompetensförsörjning.  

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.  

Västerås Handel 2013 
 

2012 var för många ett tufft handelsår. Vi från Väs-

terås Handel fortsätter att arbeta med tillgänglig-

hetsfrågor, handelns utveckling i Västerås och 

trygghet i butik i syfte att stärka den lokala handeln 

i Västerås. 

 

Tillgänglighet är en ständigt aktuell fråga där vi 

koncentrerar vårt arbete på tillgängligheten, oavsett 

färdmedel, till stadens tre stora handelsområden. I  

augusti sjösätts det nya busslinjenätet för Västerås, 

med snabbare och tätare trafik. Vår målsättning är 

att även underlätta för besökare som kommer med 

cykel eller bil. Vi kommer att fortsätta bearbeta 

Västerås Stads politiker och tjänstemän samt         

Q-park för att hitta attraktiva lösningar. 

 

Arbetet med handelsutveckling har sedan 2009 

skett inom ramen för Västerås Shopping och det 

samarbetet fortsätter även 2013. Mycket har hänt 

de senaste åren med handeln i Västerås varför vi 

redan i början av 2013 kommer att gå ut med en 

enkät till er handlare för att få en bild på hur 2012 

har gått. Under hösten 2013 planeras också nya bil-

nummer undersökningar för att se varifrån kunder-

na kommer till våra tre stora handelsplatser. 

 

Under 2013 planeras flera aktiviteter som ska öka 

säkerheten och tryggheten i butik. Tillsammans 

med bland annat Polisen, Västerås Stad och Väs-

terås Citysamverkan arbetar vi för ett tryggare Väs-

terås. Kurser för butikspersonal och företagsledare 

samt informationsträffar för skolelever är några ex-

empel på aktiviteter som planeras för 2013.  

Frukostmöte den 22 mars kl. 8,00 
 

Västerås Handel bjuder tillsammans med Västerås 

Citysamverkan in till ett frukostmöte där vi har två 

programpunkter. 
 

Västerås Stads nya stadsdirektör Bo Dahllöf kom-

mer och presenteras sig för oss handlare.  

 

Även årets Västerås Cityfestival, den 27—29 juni, 

kommer också att presenteras. 

 

Tid   Fredagen den 22 mars kl. 8 – 10 

Plats   Elite Stadshotellet, Västerås 

Övrigt Frukostmötet är kostnadsfritt 
 

Anmäla dig senast den 14 mars till  

malin.hallin@vasterascity.com eller telefon 021-

4480300 


