
Svinnet 
 
Stölder ur butiker är ett stort problem för handeln. 
Svensk Handel har kommit med ny statistik som 
visar att stölderna har ökat med 30 % de senaste 
åren.  
 
Omräknat för Västerås skulle innebär att det via 
externa stölder försvinner varor för knappt 100 mil-
joner per år ur butikerna i Västerås. Omräknat per 
dag innebär det cirka 260.000 kr.  
 
Värst drabbat är dagligvaruhandeln där kött, godis 
och energidryck ligger i topp.  
 
Stölderna är båda av enstaka slag, vaneförbrytare 
som stjäl regelbundet och av ligor som till exempel 
länsar en hel hylla. Varje grupp står för cirka en 
tredjedel av stölderna.  
 
Tyvärr anmäls inte alla brott. Ofta beroende på att 
det saknas bevisning. Men även om gärningsman 
är tagen på bar gärning anmäls inte alla brott. Detta 
är ett problem som undergräver handels trovärdig-
het gentemot samhället. Ska vi få beslutsfattare att 
ta problemet på allvar måste alla brott anmälas 
även om vi vet att det inte i det enstaka fallet hän-
der något. 

Västerås Snabbindex 
 
Vintern har varit lång och hård tycker många. Så 
har det även varit försäljningsmässigt. Enligt Väs-
terås snabbindex har sällanköpshandeln tappat i för-
säljning varje månad oktober till januari. Februari 
ser lite bättre ut och visar på ett litet plus.  
 
Det är främst kläder och skor som haft en tuff vin-
ter. Vilket också påverkar Västerås snabbindex som 
är starkt representerat i dessa branscher.  
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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 alltid ändrad adress, telefon och 
e-postadress till info@vasterashandel.se 

GDPR 
 
GDPR är en EU-förordning vilket betyder att 
samma regler gäller i hela EU. Förordningen regle-
rar hur personuppgifter ska hanteras. De nya regler-
na gäller från 25 maj 2018. 
 
Handelsföretag kan ha mycket data innehållande 
personuppgifter som används i verksamheten. Det 
handlar om kunddata i form av köphistorik, lojali-
tetsprogram och surf-information, men också upp-
gifter om anställda med mera. 
 
Svensk Handel har tagit fram en tolkningsguide för 
sina medlemmar rörande behandling av uppgifter 
personuppgifter utifrån de nya reglerna. Se Svensk 
Handels hemsida. 

Västerås Handel 2018 
 
Västerås Handel tycker samarbetet mellan olika ak-
törer är viktigt för att tillsammans bli vi starkare. Vi 
kommer fortsätta värna samarbetet. 
 
Västerås Handel fortsätter arbeta med handelsut-
veckling i Västerås. Både via snabbindex och lön-
samhetsrapporten  samt aktivt deltagande i Brilliant 
Shopping.  
 
Vi kommer fortsätta bearbeta Västerås stads tjänste-
män och politiker i frågor om tillgänglighet samt 
säkerhet i och kring våra handelsplatser.  
 
Vi kommer också vara ute på skolor och prata om 
handeln. 


