
För 2017 är tappen än större och hamnar på mellan 
en minskning på 6—9 %. HUI redovisar dock en 
ökning på 4,5 % där möbler, bygg och optik alla 
visar starka siffror.  
 
2016 var november en stark månad med bra ut-
veckling. Hur november gick i år är för tidigt att 
säga men det verkar som skillnaden mellan olika 
butiker har varit stor. Av de rapporter som hittills 
kommit in, har lika många butiker ökat som minskat 
under november.   
 
Nu återstår bara 3 veckor av året och vi hoppas alla 
får en bra avslutning på året.  

Västerås Snabbindex 
 
September 2016 var en mycket dålig månad för säl-
lanköpshandeln. HUI hade visserligen en ökning 
men med bara 0,4 %. Största tappen 2016 hade skor 
som september 2016 tappade 17,9 %. Västerås 
snabbindex visade på –14 % i fjol. I år har utveckl-
ingen varit den omvända. Skor har på riksplanet 
ökat med 9,7 %, kläder med 2,9 och totalt med 4,5 
%. Glädjande är att Västerås snabbindex visar en 
ökning på hela 9 % i september.  
 
Tyvärr fortsätter oktober att utvecklas svagt. 2016 
backade både kläder, skor och Västerås snabbindex.  
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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 eller   
telefon 021-18 34 61. 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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

Tillsammans blir vi starka 
 
Sedan 2010 har handelsområdena i Västerås samar-
betat i projektet Västerås shopping med bland annat 
marknads-, och kundundersökningar. Hösten 2017 
tog vi tillsammans nästa steg och skapade Brilliant 
Shopping, en mötes plats för alla inom handeln och 
övriga besöksnäringar i hela Västerås.  
 
Samarbetet har varit lyckat och hjälpt handeln i Väs-
terås att stärka sin position och även vunnit flera pri-
ser. Men vi måste alla hjälpas åt, lyfta blicken och se 
till mer en den egna butiken.  En kedja är aldrig star-
kare än sin svagaste länk. För det är tillsammans vi 
kan lyfta handeln och vara det Västerås Stad säger i 
sin slogan, ”Staden utan gränser”. 


