
Rådslaget 2018 
 
När 16 november  
Tid kl. 07,30-12,00 
Plats Expectum 
Kostnadsfritt 
 

Rådslaget är samlingsplatsen för näringslivet,   
politiker och tjänstemän i Västerås.  
 
Akluella frågor som kommer att diskuteras är: 
Vad händer i projektet Mälarporten? 
 

Hur påverkas Västerås av nya etableringar? 
 

Hur går det och vilka möjligheter ger det för 
andra? 
 
Mer information sidan 3.  
Se till att handelns röst blir hörd, anmäl dig redan 
idag. 

Västerås Snabbindex 
 
Efter en stabil augusti backade många i september. 
Men då ska vi komma ihåg att september 2017 var 
en bra månad med en ökning på 9 %. För 2018 pe-
kar det på en nedgång med cirka 6 procent. Det gör 
att över två år ser vi ändå en ökning i september. 
 
Stil index bekräftar  att september 2018 varit en 
svag månad. Enligt Stil backade kläder med 4,1 % 
och skor med 6,7 %. Något som naturligtvis slår 
igenom i vårt snabbindex med.  
 
För augusti redovisar stil en uppgång på 3,1 för skor 
och en nedgång med 1,4 för kläder. Västerås Snab-
bindex hamnade på 0,1 % 

Nyhetsbrev 
Oktober 2018 

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 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 

Brilliant shopping pristagare 
 
Torsdag 20 september gick 
årets Brilliant shopping av 
stapeln. Följande fick ta emot 
årets utmärkelser.  
 

Brilliant hållbarhet 
IKEA Västerås 
 

Brilliant Innovation 
The Steam Hotel 
 

Brilliant Föredöme 
ICA Maxi Erikslund 
 

Brilliant Talang 
Rasmus Karlbom 
 

Västerås Handel önskar alla pristagare ett stort  
grattis. 






