
Västerås Snabbindex 
 

Coronan fortsätter att ställa till problem för några 
branscher. Skillnaden är som vi påpekat tidigare stor. 
Vissa branscher har gått mycket bra medan andra, 
främst kläder och skor har gått sämre. Både butiker 
och kunder har anpassat sig till en ny situation. Soci-
al distansering har varit en utmaning för många buti-
ker. Inte minst de små butikerna. Som en följd av 
distanseringen har e-handeln ökat under våren.  
 

Västerås Snabbindex omfattar fler branscher än stil-
index. I Stilindex ingår förutom de fysiska butikerna 
även  e-handel, som generellt sätt är starkare för de 
rikstäckande kedjorna än för lokala handlare. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås. Alla upp-
gifter rör sällanköpshandeln.  
  Västerås  Stil kläder Stil skor 
Mars          - 25,5 %         - 38,8 % - 47,1 % 
April          - 41,5 %    -33,7 % - 51,8 % 
Maj  - 25,0 %  - 26,3  % - 45,3 % 
  
Som vi påpekat flera gånger behöver vi bli fler som 
lämnar uppgifter för att kunna göra ännu bättre ana-
lyser. Det ända ni behöver göra är att rapportera pro-
centuella skillnaden i omsättning för föregående må-
nad mot samma månad året innan.  
 

Ni mailar in förändringen till 
snabbidex@vasterashandel.se snarast efter varje 
månads slut. Uppgifterna bearbetar av Göran Sund-
ström hos oss och ingen annan ser eller får höra hur 
någon enskild butik har utvecklats. Så hjälp till ni 
med för göra rapporterna ännu säkrare. 

Svensk Handel lanserar 
"Välkommen in!  
Din handling gör skillnad"  
 

Kampanjen lanseras med anledning av corona-
pandemin och ska bidra till en trygg och framtids-
säkrad handel. Den handlar dels om vilket ansvar 
handeln tar, dels om vad var och en som handlar 
kan göra för att förebygga smittspridning. Målet är 
att både anställda och kunder ska känna sig trygga. 

Kampanjen består av en riktlinje som du kan till-
lämpa i olika delar i din verksamhet.  

Tillsammans med Handelsanställdas förbund har vi 

också tagit fram butiksmaterial som du enkelt kan 

använda dig av samt en kampanjfilm och inlägg för 

sociala medier som du kan dela i egna kanaler. 

 

Läs mer en riktlinjerna här. 

https://www.svenskhandel.se/valkommen-in/

riktlinje-for-handeln-tillampning-och-praktiskt-

bruk/ 

 

Till kampanjen finns också en film som ligger på 

Youtube. https://youtu.be/pzEqVwLIDyU  

 

För er som även är medlemmar i Svensk Handel 

har även fått informationen via deras nyhetsbrev. 

Nyhetsbrev 
Juni 2020 

Aktuell information från  
Västerås Handel 

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 
lokala handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 200 
lokalt anslutna medlemmar spridda över hela Väs-
terås. 
  
Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, 
utan bara en årlig medlemsavgift.   
  
Anmälan görs till info@vasterashandel.se. www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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

Årsmöte i Västerås Handel 2020 
 

På grund av rådande pandemi har styrelsen beslutat 

att årets årsmöte kommer att hållas via videolänk 

den 25 juni kl. 10,00. Mer information kommer i 

särskilt mail. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FpzEqVwLIDyU&data=02%7C01%7CElisabet.Elmsater%40svenskhandel.se%7C8fa5aba84def49d07cc708d8092f309e%7C1d019c94da7b49c2bf935ee1bb4b6882%7C0%7C0%7C637269445587281085&sdata=728tBnl3bte9mL

