
Västerås Snabbindex 
 
2019 har startat bra för detaljhandeln i Västerås. 
Men det är fortsatt stor variation från butik till butik 
och från månad till månad och cirka 40 % av buti-
kerna backar per månad. Totalt har dock handeln  i 
Västerås ökat under första kvartalet.   
 
Kläder har enligt Stilindex det fortsatt tufft med –
0,2 % för de tre första månaderna 2019. Däremot 
har skor gått bra med en ökning på hela 8,5 % för 
samma period. Men då ska vi komma ihåg att janu-
ari till mars 2018 var tre mycket tuffa månader för 
skohandeln med en minskning av försäljningen med 
cirka 12 %. Sedan mars 2018 ingår även den in-
hemska e-handeln i index siffrorna. 
 

Vi behöver DIN hjälp för göra indexet ännu säkrare 
och med möjlighet att bryta mer det på branscher 
nivå. Skicka in förändringen i omsättning för före-
gående månad jämför med samma månad året innan 
till snabbindex@vasterashandel.se. 
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Västerås Handel  
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       
medlemmar och andra med intresse för handeln i Väs-
terås.  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-
kala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 210 lo-
kalt 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. 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

 Meddela alltid ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

Svensk Handels Säkerhetsapp 
 
All säkerhet du behöver  
samlad i en app. 
 
Butiker och deras personal 
utsätt dagligen för olika typer 
av brott. Tyvärr anmäls väl-
digt få av dessa brott. Många 
gånger beroende på att det tar 
tid och är krångligt att göra 
en anmälan, men också för 
att det inte ”händer” något 
trots att man anmäler brotten.  
 

För att öka trycket på politiker och myndigheter be-
höver fler av det brott som ske anmälas. Svensk 
Handel har tagit fram en app där en anmälan kan ske 
på runt 1 minut. Appen är gratis för alla med svenska 
organisationsnummer och är inte kommersiell. Den 
är skapad för att underlätta för handlarna att snabb 
och smidigt kunna göra en säkerhetsanmälan. Man 
kan välja att skicka den till bara Svensk Handel eller 
till både Svensk Handel och Polisen. 
 

Anmälningarna samlas i en statistikdatabas ur vilken 
man kan få information om vilken typ av brott som 
har anmälts, när det inträffade och var det inträffade. 
Information som är viktig för både polisen, Västerås 
Stad och enskilda butiker för att anpassa det före-
byggande arbetet till exempelvis rätt tid och plats. 
 

Appen innehåller också checklistor, varningslistan, 
information från Svensk Handels Säkerhetscenter 
och polisens pressmeddelanden. Vilken information 
du vill önskar väljer du per län i appen.   
 

Så ladda ner Svensk Handels Säkerhetsapp redan 
idag.  
Vi har också samverkansgrupp i Västerås där vi 
kan tips varandra om vad som händer i Västerås, 
så sök efter Västerås Säkerhetssamverkan i ap-
pen och anmäl er där. Gruppen administreras av 
Svensk Handel och Västerås Handel. Så det är 
bara personer kopplade till handeln som kan läsa 
informationen där. 



Hot och våld i butik 
 
Den senaste tiden har Svensk Handel Säkerhets-

center fått in många anmälningar om hot och våld i 

butik. Hot och våld är ett ökande problem i våra 

butiker. 

 

Svensk Handel Säkerhetscenter vill påminna om 

några viktiga förhållningsregler när butiker utsätts 

för hot och våld. 

• Samtala med personalen så att alla har en klar 

och tydlig bild av företagets policy kring hur 

hotfulla situationer ska hanteras. 

• Grunden i att bemöta hotfulla individer är att 

inte ta några onödiga risker. Ge personalen 

mandat att avbryta och backa undan så snart 

en situation känns hotfull. 

• Samtala om hur en situation kan hanteras  för 

att den inte ska eskalera. Prata om hur ni be-

möter någon som försöker stjäla, som är på-

verkad av alkohol eller droger eller bara ag-

gressiv. Låt personalen tipsa varandra om hur 

man kan uttrycka sig för att undvika konfron-

tation. 

• Alla händelser med hot eller våld ska anmä-

las till arbetsgivaren.  

• Samtliga allvarliga tillbud ska rapporteras till 

Arbetsmiljöverket snarast. 

• Låt er inte bli avtrubbade och acceptera allt 

grövre händelser. Ha en nolltolerans mot hot 

och våld mot personal. 

• Polisanmäl allt! 

Svensk Handels Säkerhetsapp  
 
Presentationen om säkerhetsappen fortsätter.  
 
Anmälningssidan: 
 
Här talar du om vad 
som skett, när det 
hände, antal gär-
ningsmän om man 
vet det och informe-
rar om det finns 
några bevis osv. 
Tyvärr från man 
inte skicka person-
uppgifter (bild, man 
etc) via nätet enligt 
GDPR förordning-
en.  
 
Däremot kan man 
dela en bild på t.ex 
en vara som stulits 
för att göra polisen 
och andra uppmärk-
samma på vad som stulits. 
 
Vid akuta fall och grövre brott ring alltid 112.  
 
Exempel på hur det skulle kunna se ut i Västerås 
Säkerhetssamverkansgruppen. En typ av grannsam-
verkan för butiker och andra näringar i handelsplat-
sen. 

Musik för ditt företag 
 
Soundry är en tjänst som erbjuder licensfri musik 

för ditt företag. När du spelar Soundry kan du säga 

upp betalningarna till Stim och Sami. Soundry har 

en mängd spellistor speciellt anpassade för olika 

branscher som butiker, restauranger, salonger etc. 

Eller välj musik utifrån stämningen du vill skapa.  

 

Soundry kostar 169 kr/månad och ägs av Epidemic 

Sound. 

 

Kontakta Philip Wohlfart för mer information.  

Telefon  073-525 28 93  

E-post  philip.wohlfart@epidemicsound.com 


