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Verksamhetsberättelse för år 2012
Under året har följande möten hållits:
- tre styrelsemöten
- årsmöte för år 2011 hölls den 23 februari 2012
- ett 15-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Under året har tre Nytt från Glasbyn Målerås samt fyra Evenemangskalendrar givits ut.
Vid årets slut hade föreningen 20 företag, 4 föreningar samt 42 privatpersoner som
medlemmar.

Leader-projekt
Utgrävning gamla hyttan
Under försommaren gjordes utgrävningsplatsen i ordning till ett besöksmål. Folder och
informationsmaterial producerades. Invigningen förrättades av landshövding Stefan
Carlsson lördagen den 9 juni.
Redovisning har lämnats in till Leader på 350.000 kr, 730 ideella timmar och 50.294 kr i
medfinansiering.
Cykelslinga till Kosta - Kostabanan
Cykelslingan Målerås-Kosta-Målerås – Kostabanan – med karta, färdbeskrivning och ett
faktablad färdigställdes under våren 2012. Redovisning har lämnats till Leader på 20.000 kr
och 40 timmar ideellt arbete.

Regionförbundet
Föreningen fick ett 50%-igt bidrag (85.000:--) från Regionförbundet till ett
samverkansprojekt gällande marknadsföring 2012. Resterande 50% bekostas av
Glasbruket, Vandarhemmet B&B, Wärdshuset, Mekaniska, Läder, Minihotellet Alsterbro
och Glasbyn Målerås.

Marknadsföring
Annonsering
- Glasrikets broschyr, textsida
- Annons i Bo, Äta, Göra
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 2 och 4
- Nya Cykeltidningen
- Campingguidens hemsida
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Bannerannons Glasrikets Hemsida
Pressrum på MyNewsdesk
Roll-up ”Turista i Målerås”
Turistfolder Glasbyn Målerås
Skylt Turistbyrån i Nybro
Tryckning folder Vandringsled genom Gråstensmon
TV-reklam i TV4 lokalt

Fortsatt utskick av säljbrevet ”Träningsläger i Målerås” till OK-klubbar i Östergötland.
Mässor, pressmeddelanden och info-möten
Vi har under året skrivit och lagt ut 18 pressmeddelanden, som också skickats till lokala
media och turistbyråer.
Åke Petersson deltog och informerade om projekt utgrävning Målerås gamla hytta på
Länsstyrelsens och Kalmar läns Museums arkeologidag i Oskarshamn den 17 oktober
Föreningen har under hösten genomfört informationer om Projekt/föreningen Glasbyn
Målerås arbete 2009-2012 till de större företagen i Målerås, föreningarna i Målerås, Gata
Parkavdelningen samt kommunalråd och näringslivschef i Nybro Kommun.
Föreningen har etablerat samarbete med Go Nature Trips hemsida för landsbygdsturism.

Övrigt
Föreningen har
- hjälpt till med bidragsansökningar till boulebanor, teatermiddag, och kortläsare till
bensinmack.
-

hjälpt till med kontakter med Trafikverket och Nybro kommun gällande
Välkomstskyltar, förvarningsskyltar på väg 31, skyltning P-plats vid Gamla Hyttan
samt avfartsfil på 31:an, som tyvärr har avslagits.

-

skrivit avtal med Novasol AB gällande förmedling av semesterboende samt att
upprätta ett Servicecenter.

-

förmedlat kontakter med Nybro Kommun gällande ommålning av Loket och
utformning av grönområdet längs Lindvägen samt hastighetsmätning på infarterna.

-

arrangerat en cykelutflykt till Bruksbodens dag i Sävsjöström.
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12 cykelpaket har genomförts, uthyrning cyklar 15 dagar och 15 separata cykelkartor har
sålts på Vandrarhemmet B&B, Turistbyrån i Nybro och Kristallshopen i Målerås.
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