
Västerås Snabbindex 
 
Sällanköpshandeln i Västerås har de senaste måna-
derna gått bra. Förändringar i omsättning varierar 
kraftigt dock från butik till butik, men de flesta har 
ökat omsättningen. Förändringen för de olika 
branscher varierar kraftigt, varför jämförelsen med 
HUI´s detaljhandelsindex är svår. HUI prognos för 
helåret 2016 ligger på + 4,0 % för den totala detalj-
handeln. Till och med juli har klädförsäljningen ökat 
med 0,4 % och skor 0,1 % på riksplanet. För kläder 
och skor var juli en mycket dålig månad med  -7,3 % 
resp. -9,5 % på riksplanet. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås och HUIs  
detaljhandelsindex per månad för 2016. Alla uppgif-
ter rör sällanköpshandeln. 
 

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 
April  + 2,0 % + 4,2 % 
Maj  + 7,0 % + 6,1 % 
Juni  + 2,4 % + 3,3 % 
Juli   + 3,0 % -1,4 % 
 

Ni som ännu inte är med och rapporterar er föränd-
ring uppmanas att göra det genom att maila föränd-
ringen till snabbindex@vasterashandel.se snarast ef-
ter varje månads slut. 

Detaljhandeln i Västerås omsatte 
över 12 miljarder under 2015 
 
Detaljhandel i Västerås ökade med 4,5 % under 
2015 och passerade för första gången 12 miljarder.  
 
Sällanköpshandeln ökade med hela 5,3 %, medan 
dagligvaruhandeln ökade med 3,6 %. Ökningarna 
ligger strax under rikssnittet. 
 
Den 31 augusti presenterar WSP siffror för hur 
handeln i Västerås utvecklades 2015 uppdelat på 
City, Erikslund, Hälla och Ängsgärdet/
Kopparlunden områdena samt övriga staden.  
 

Västerås Handel kommer samtidigt att presenterar 
en lönsamhetsanalys, där vi tittat djupare på hur 
handeln mår. Utöver försäljningsutvecklingen tittar 
vi också på hur lönsamheten utvecklas.  
 

Västerås Citysamverkan presenterar de senaste 
uppgifterna om hur besöksstatistiken för Västerås 
City ser ut. 
 

Västerås Stad informerar om vilka utvecklingspla-
ner som finns för Västerås.  
 

Missa inte det utan anmäl dig omgående. 
 

Tid:  31 augusti kl 19,30-21,00 
Plats: Elite Stadshotell 
 

Anmälan till maria.fors@vasterascity.com 
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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 200 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 eller   
telefon 021-18 34 61. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Väktartjänst 
 

Via ett samarbete mellan Securitas och Västerås Ci-
tysamverkan har cityföreningens medlemmar från i 
höst möjlighet att teckna ett avtal om väktartjänst.  
 
En larm knapp utrustad med medhörning kommer 
finnas i butikerna. En väktare kommer att patrullera i 
eller utanför butikerna som tecknar avtalet.   
 
För detta betalas en fast månadsavgift samt en kost-
nad per utryckning. In försäljningen startar nu i höst.  

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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


