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Västerås Handel  
 

Föreningen är den samlande organisation för den lo-

kala handeln i hela Västerås. Idag är vi ca 200 lokalt 

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 ändrad adress, telefon och 

e-postadress till info@vasterashandel.se 
 

Västerås Handels nyhetsbrev skickas med e-post till alla       

medlemmar och andra med intresse för handeln i Västerås.  

Västerås Snabbindex 
 

Sällanköpshandeln har sedan december haft en positiv 

utveckling både på riksplanet och i Västerås. Västerås 

snabbindex visar på ökningar på mellan 4 och 12 % 

per månad, med undantag för maj månad som för 

Västerås visar på ett tappad omsättning. Ökningen 

ligger i paritet med det detaljhandelsindex som HUI 

presenterar varje månad med undantag för maj månad 

då HUI´s detaljhandelsindex låg på +4,8 %.  
 

Västerås snabbindex 

Maj    - 6,3 % ökning mot motsvarande       

    period föregånde år. 

Juni    + 4,0 % 

Juli  + 12,0 % 
 

Är ni inte redan med och rapporterar förändringen när 

frågan kommer från oss i början av månaden, hoppas 

vi att ni är det i fortsättningen.  

Säkerhetscenter 
 

Svensk Handel har på sin hemsida skapat ett Säker-

hetscenter. En mycket användbar portal. 

Här hittar du : 

Varningslistan. 

Varningslistan varnar för bluffakturor, företag med 

oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden 

eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. 
 

Säkerhetsportalen 

Här kan man via ett enligt formulär fylla i och skicka 

en anmälan om rån, stöld, hot eller dylikt.  
 

Säkerhetsleverantörer & förmåner 

Svensk Handel har tecknat avtal med ett antal leve-

rantörer av tjänster och produkter inom säkerhetsom-

rådet. Leverantörerna ingår i ett nätverk vars syfte är 

att erbjuda Svensk Handels medlemmar bra och pris-

värda säkerhetslösningar. 
 

Senare under hösten kommer  mer information om 

det systematiska säkerhetsarbete. Vi återkommer 

med tips om det senare. 
 

Ämnesområden 

Här hittar med mer  information och tips rörande rån, 

inbrott, stölder och snatterier, bedrägerier, brand, 

krisstöd, första hjälpen, sedlar och mynt samt kame-

raövervakning. 

 

Länk: www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/

sakerhetscenter.  

Vi länkar även från vår hemsida. 

Detaljhandelsomsättningen 2014 
 

Detaljhandel i Västerås växte under 2014 med 1,7 % 

och passerade därmed 11,5 miljard. Ökningen var 

något lägre än rikssnittets ökning på 2,3 %, men låg i 

linje med vad andra städer i Västerås storlek hade för 

utveckling.  

 

Sällanköpshandeln ökade med 1,2 % till nästan 6,5 

miljard och dagligvaruhandeln ökade med 2,2 % till 

drygt 5 miljarder.  

 

Tisdagen den 15 september kommer gruppen bakom 

Västerås Shopping att tillsammans med HUI presen-

tera uppgifter på hur omsättningen har utvecklats på 

respektive handelsområde,. Se särskild inbjudan. 


