Verksamhetsberättelse år 2009
Föreningen Glasbyn Målerås bildades vid ett konstituerande möte fredagen den 9 januari
2009. En interimsstyrelse bildades under mötet. Syftet med föreningen är att hjälpa till att
utveckla och stärka samhället Målerås, dess företag och föreningar genom att bland annat
söka medel i EU:s Landsbygdsutvecklingsprogram genom LEADER Småland Sydost.
Visionen är att Målerås skall vara en levande glasby även om 30 - 50 år.
Under året har styrelsen hållit sju styrelsemöten. Projektledningen har haft ett 25-tal
möten med politiker, myndigheter, företag och föreningar.
Ett varumärke har tagits fram och är registrerat hos Patent – och Registreringsverket.
Under året har två Nytt från Glasbyn Målerås samt två Evenemangskalendrar producerats.
Vid årets slut hade föreningen 15 företag, 2 föreningar samt 52 privatpersoner som
medlemmar.
Den 23 februari 2009 genomfördes ett välbesökt Stormöte i Folkets Hus i Målerås.
Vinnaren av förra periodens Leader-projekt, Wision Ramkvilla, presenterades av dess
ordförande Klas Håkansson, som gav oss inspiration för framtiden. Perioden efter
stormötet inkom över 150-idéer och förslag till åtgärder och förbättringar. Materialet har
samlats i en idé-bank för vidare bearbetning till olika projekt.
Ansökningar till Leader
Föreningen har lämnat in en första ansökning om 166 600:--, som har beviljats. Ansökan
gällde spångar i vandringsleden, lotterikiosk, anslags- och informationstavlor samt
notställsbelysning till musikkåren och annonsering för Musik i Glasriket i Hälleberga.
Ansökan nr två om 165 000:--, som också beviljats, gällde utveckling av cykelpaket med
Målerås som utgångspunkt. Detta projekt sker i samverkan med föreningen
Alsterbro.Bäckebo.nu.
Ansökan nr tre om ca 850 000:--gällde utgrävning av den gamla rundhyttan i Målerås.
Avslag har erhållits i början av 2010 med motiveringen att försköning med gräsmattor skall
bekostas av Nybro Kommun, som ägare till marken. Leader kräver också att en

markundersökning genomförs och att ansvarig för eventuell sanering fastställs samt att
tillstånd erhålls för utgrävningen. Därefter kan en ny ansökan skickas in till Leader.
Samtliga ovanstående ansökningar har efter diskussioner med Leader fått omarbetas
minst en gång.
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