
Västerås Snabbindex 
 
Sällanköpshandeln i Västerås var både upp och ner 
de sista månaderna 2016. November med skyltsön-
dag och Black Friday lyfte försäljningen ordentligt 
mot 2015 medan december inte gick fullt så bra.  
 
För året som helhet visar Västerås Snabbindex på en 
ökning på 2,5 %. Något under HUIs prognos på 3,3 
%. Men då ska påpekas att Västerås Snabbindex in-
nehåller en större del kläder och skor än rikssnittet. 
 

Förändringar i omsättning varierar nämligen kraftigt 
från bransch till bransch, varför jämförelsen med 
HUI´s detaljhandelsindex är svår. Som exempel 
ökade skor 21,5 % i november och tappade 8,6 % i 
december. Kläder hade en lite jämnare utveckling 
med plus 5,6 % respektive plus 0,1 %. Sett till helåret 
ligger både kläder och skor på +0,4 %. 
 

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  + 7,6 % + 6,1 % 
Juni  + 2,7 % + 3,3 % 
Juli    - 0,5 % -1,4 % 
Augusti    + 12,0 % + 8,8 % 
September - 14,0 % + 0,4 % 
Oktober  - 5,5 % + 1,5 % 
November  +9,0 % + 6,9 % 
December  - 1,0 % + 0,6 % 
Helåret 2016+ 2,5 % + 3,3 % (prognos) 
 

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. 

Kontanthantering 
 
Det har under en längre tid varit problem med in-
sättning och växling vid Loomis kontor på Sturega-
tan i Västerås för de butiker som själva besöker 
kontoret.  
 
Nu har några handlare förhandlat med Forex om 
motsvarande tjänster och kommit fram till en bra 
och trygg lösning. 
 
Även Svea ekonomi erbjuder liknande tjänster, 
dock inte med samma upplägg som Forex. 
 
Det finns med andra ord bra alternativ till Loomis.  
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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 eller   
telefon 021-18 34 61. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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

Butiksbevakning 
 
Många handlare känner en oro och otrygghet. Att 
som enskild handlare teckna avtal med ett bevak-
ningsföretag har varit dyrt.  
 
Nu har flera butiker i Västerås centrum har tecknat 
avtal med Vakt & Beredskap angående patrulle-
rande vakter. I och med att det är fler efter samma 
gata som tecknat avtalet har man fått ner priset or-
dentligt. 
 
För mer information kontakta Jordhi Lindholm på 
Sigma Fashion, på e-post:  
jordhilindholm@gmail.com 


