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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.  
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.  

Fokus på lönsamheten 

Hösten 2014 tog Västerås Handel fram statistik 

som visar att omsättningen sjunker för många buti-

ker och att sjunkande omsättning har slagit hårt mot 

lönsamheten.  

 

För de cirka 120 lokala handelsföretagen i Västerås 

och cirka 60 kedjeföretag på riksnivå som studerats 

hade nettovinsten sjunkit från knappt 4 % till cirka 

0,5 % i medelvärde. Utvecklingen var den samma 

oavsett om bolaget är en lokal handlare eller ett bo-

lag med butiker över hela Sverige. 

 

Denna utveckling är naturligtvis inte bra för han-

deln och slår extra hårt mot mindre enskilt ägda 

bolag som ofta inte har en stark finansiär i ryggen.  

 

Västerås Handel kommer under 2015 ta fram en 

rapport med fler nyckeltal för ett stort urval av han-

delsföretagen i Västerås. Rapporten kommer lik-

som tidigare att innehålla medelvärden av nyckeltal 

för hela gruppen av undersökta företagen. Den rap-

porten ska sedan ligga till grund för ett antal semi-

narier där grupper av handlare får tillfälle att disku-

tera lönsamheten inom branschen och förhopp-

ningsvis får ni några idéer eller tankeställare som ni 

kan tillämpa i ert eget bolag.  

 

Västerås Handel hoppas på detta sätt hjälpa till att 

vända den negativa lönsamhetsspiralen. Inbjudan 

till seminarierna kommer under våren. 

Västerås Snabbindex 
 

Västerås Handel fortsätter under 2015 med arbetet att 

samla in omsättningsförändringar från butikerna i 

Västerås, för att få fram ett Västerås Snabbindex.  
 

Vi kommer att efter varje månads slut skicka ett mail 

från snabbindex@vasterashandel.se och fråga om hur 

omsättning föregående månad såg ut jämför med 

samma månad året innan, för just er butiker. Ni svarar 

på mailet och rapporterar den % förändringen ni haft. 

Uppgifterna behandlas av Västerås Handels kontor 

och hanteras konfidentiellt. Sedan kommer föränd-

ringarna att sammanställas och rapporteras ut via mail 

till alla butiker som är med i projektet. 
 

Det är många av butikerna i Västerås som redan är 

med och hjälper till genom att rapportera sin omsätt-

ningsförändring. Vi hoppas nu att ytterligare butiker 

vill bidra, så att får ett ännu säkrare resultat.  

Guldstänk 2015 
 

På galan den 12 mars kommer det för första gången 

att delas ut en hedersutmärkelse till ett handelsföre-

tag. Arrangörsgruppen av Guldstänk vill uppmärk-

samma handelsstaden Västerås genom att ge bran-

schen möjlighet att dela ut en handelsutmärkelse. 
 

Nu behöver vi din hjälp att hitta vinnare till hedersut-

märkelsen. Känner du till några som gjort sig för-

tjänta av att nomineras. Du kan nominera din egen 

verksamhet eller någon annans. Det du behöver göra 

är att ge en bra motivering till varför den verksamhet-

en ska premieras.  

Läs mer på vår hemsida, www.vasterashandel.se. 

mailto:snabbindex@vasterashandel.se

