
Västerås Snabbindex 
 
Sällanköpshandeln i Västerås har varit trög under 
sommaren. Genom Stil index kan vi se att kläder 
och skor haft en tapp under sommaren. Dessa 
branscher väger tungt i vårt index. 
 

Jämförelsen med HUI´s detaljhandelsindex är där-
för svår  att göra, eftersom variationerna mellan 
branscherna varit stor. 
 

Nedan redovisas snabbindex för Västerås och HUIs  
detaljhandelsindex per månad för 2017. Alla upp-
gifter rör sällanköpshandeln. 
 

  Västerås HUI`s detaljhandelsindex 
Jan  + 1,0 % + 4,0 % 
Februari    - 12,0 %  - 1,5 % 
Mars   + 5,5 % + 3,7% 
April  -10,6 % + 0,6 % 
Maj   - 3,5 % + 3,7 % 
Juni   - 3,5 % + 4,5 % 
Juli   - 1,0 % + 3,7 % 
Augusti  - 7,9 % + 2,7 % 
September  + 4,5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
efter varje månads slut. 

Rådslaget 
 

Save the date: 
17 november 2017 

 

Framtidens utmaningar 

Den allt snabbare tekniska och digitala utveckling-
en skapar helt nya förutsättningar för framtida yr-
ken och arbetsmarknad. På samma sätt som  
Industrialiseringen en gång gjorde, kommer digita-
liseringen att förändra världen bara i ännu högre 
tempo och inom alla branscher. Vad innebär denna 
utveckling för dig?  
 

En dag fylld med inspiration och diskussion mellan 
företagare, politiker och tjänstemän.  
 

Tid  8,00 – 12,00 Plats  Expectrum 
 

Inbjudan med anmälan kommer senare. 
 

Arrangör: Västerås Marknad & Näringsliv 

Nyhetsbrev 
Oktober 2017 

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 2017 
 

Brilliant Talang  Emma Kjellbo, Carlforska 
Brilliant Hållbarhet Carlströms 
Brilliant Innovation Wissings Guld 
Brilliant Föredöme Bosse Eriksson, HM 
 

Vi gratulerar alla pristagare och hälsar alla väl-
komna tillbaka hösten 2018. 
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