
Händer/hänt i Västerås 
 

Under 2019 kommer några stora gatuarbeten att 
genomföras och som kommer att påverka tillgäng-
ligheten för butiker efter aktuell gata.  
 

Den 1 april startar arbetet ett upprusta Vasagatan 
mellan Smedjegatan och Stora gatan. Fram till 
sista juni kommer all trafik att ledas om.  
 

Gator har byggts om förr. Före 1953 var Vasagat-
an en tredjedel av dagens bredd.  
 

På bilden syns 
fastigheten 
Vasagatan 20 
som stod klar 
1953 och som 
flyttats bakåt 
mot tidigare 
hus för att 
kunna bredda 
gatan.  
Längre upp på 
gatan syns hur 
smal gatan var 
tidigare. 

Västerås Snabbindex 
 

Efter en svag höst har 2019 börjat positivt för 
många. Utvecklingen är dock väldigt olika men fler-
talet har ökat under januari och februari. Februari 
uppgifterna är dock än så länge preliminära.   
 

STIL index visar på en kraftig uppgång för skor i 
januari och en fortsatt stark februarihandel med 10,5 
% resp 4,7 %. Ökningen ska dock jämföras med den 
nedgång som siffrorna för januari och februari 2018 
visade på. Utvecklingen för kläder har varit mer 
måttlig med en nedgångar i januari med 1 % och en 
uppgång i februari med 2,5 %. Även kläder hade en 
svag början av 2018, något som man inte hämtat 
igen på det sättet som skor har gjort.  
 

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 via e-post till 
alla medlemmar och andra med intresse för handeln 
i Västerås. Skicka din e-post till 
info@vasterashandel.se för att inte missa nästa ny-
hetsbrev med aktuell information. 
 
Föreningen är den samlande organisation för den lokala 
handeln i hela Västerås. Idag är vi drygt 220 lokalt an-
slutna medlemmar spridda över hela Västerås. 
  
Bli medlem du med. Vi tar ingen  serviceavgift, utan 
bara en medlemsavgift. 

www.vasterashandel.se       info@vasterashandel.se 

Hjälp oss hålla vårt medlemsregister uppdaterat. 
 

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

Säkerhet i butik 
 

Stölder, hot och våld är ett ständigt problem för han-
deln. Tyvärr är mörkertalen stora, då långt ifrån alla 
brott anmäls. Det medför att problemen som handeln 
dagligen upplever inte tas på allvar, delvis beroende  
att  statistiken inte visar hela problemet.  
 

Svensk Handel har tagit fram en säkerhets app där 
man enklare kan anmäla brott av alla slag. Appen in-
nehåller även andra funktioner och information.   
 

Västerås Handel bjuder tillsammans med Västerås 
Citysamverkan, Erikslunds gruppen och polisen in till 
ett par säkerhetsseminarier i april där Svensk Han-
del presenterar Appen och där du får möjligheter att 
prova den. Både Appen och seminariet är gratis. 
 

Inbjudan kommer per e-post i nästa vecka. 


