1

Verksamhetsberättelse för år 2013
Under året har följande möten hållits:
- tre styrelsemöten
- årsmöte för år 2012 hölls den 21 februari 2013
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Under året har ett Nytt från Glasbyn Målerås givits ut.
Vid årets slut hade föreningen 21 företag, 4 föreningar samt 46 privatpersoner som
medlemmar.

Leader-projekt
Bröllopspaket i Målerås
5.000 ex foldrar, Roll-up, annons och banner på BröllopsGuidens hemsida , som
presenterar möjligheten till bröllop i Målerås kapell, har ingått i projektet. Projektet
har redovisats till Leader.
Förstudie - utbildning av natur- och kulturguider i Glasriket
Glasbyn Målerås har varit projektansvarig i samverkan med AB Glasriket och Jan
Mikaelsson för en förstudie för att värdera möjligheten till att starta en utbildning av
entreprenörer i natur och kulturguidning i Glasriket. Projektet har redovisats till
Leader.

Regionförbundet
Föreningen fick ett 50%-igt bidrag (75.000:--) från Regionförbundet till ett
samverkansprojekt gällande marknadsföring 2013. Resterande 50% bekostas av
Glasbruket, Vandrarhemmet B&B, Wärdshuset Hyttan, Mekaniska, Läder, och
Glasbyn Målerås.

Marknadsföring
Annonsering
- Glasrikets broschyr, textsida
- Banner på AB Glasrikets hemsida
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 2 och 4
- Nya Cykeltidningen
- Campingguidens hemsida
- Pressrum på MyNewsdesk
- Lokalradio-reklam
- Lokalannonsering – höstaktiviteter
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Nytryck av cykelfoldern

Mässor, pressmeddelanden och info-möten
Vi har under året skrivit och lagt ut 20 pressmeddelanden på MyNewsdesk.
Pressmeddelandena har också skickats till lokala media och turistbyråer.
Åke Petersson deltog den 11 november i Glasriketuppropet på Länsstyrelsens kontor i
Växjö.
Åke Petersson har deltagit i Leader-Smålands redaktionsgrupp i projektet turistbok om
Fiske i sydost.
Åke Petersson har också deltagit i utformningen av utbildningspaketet Glasrikets naturoch kulturguider för entreprenörer.

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

hjälpt till med kontakter med Trafikverket och Nybro kommun gällande skyltar,
hastighetsmätningar och grönområdet längs Lindvägen

-

upprättat ett servicecenter för Novasols stuggäster genom Glasbrukets
kristallshop. Totalt har 18 avtal skrivits med husägare. Fem uthyrningar och två
nyckelutlämningar har genomförts. Servicefolder till husägare har producerats.

6 cykelpaket har genomförts, uthyrning cyklar 16 dagar och 4 separata cykelkartor har
sålts på Vandrarhemmet B&B, Turistbyrån i Nybro och Kristallshopen i Målerås.
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