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Verksamhetsberättelse för år 2017
2017 har vi startat upp två nya projekt:
Barnens Glasrike med stöd av Länsstyrelsen och Regionförbundet i Kalmar län,
Målerås Glasbruk AB, Nybro Kommun, Sparbankstiftelsen Kronan och med ideella
arbetsinsatser. Total kostnad 800.000.
MTB-projekt med stöd av SydostLeader och ideella arbetsinsatser. Total kostnad
170.000
Föreningen har varit behjälplig med att söka bidrag till utbyte av oljepannan till
bergvärme i Folkets Hus. Bidrag har under året erhållits från Boverket, E´ons
miljöfond, Nybro Kommun, Sparbankstiftelsen Kronan och Stiftelsen Torstetorps skola
samt Målerås Mekaniska AB och Målerås Glasbruk AB.
Under året har följande möten hållits:
- två styrelsemöten, den 25 april och 3 oktober
- Årsmöte för år 2016 hölls den 28 februari.
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar.
Vid styrelsemötet den 3 oktober avtackades Eva-Marie Hagström, som styrelseledamot i
föreningen.
Vid årets slut hade föreningen 12 företag, 3 föreningar samt 61 privatpersoner som
medlemmar.
Marknadsföring och PR
Gemensam marknadsföring och PR har genomförts enligt separat plan tillsammans med
Målerås Glasbruk, Målerås Läder, Vandrarhemmet B&B, Wärdshuset Hyttan och
Målerås Mekaniska.
Under året har 20 pressmeddelanden, pressnotiser och evenemang skrivits, distribuerats
och lagts ut på MyNewsdesk.
Utplacering av cykel- och vandringsfoldrarna har genomförts av styrelsemedlemmarna
till turistbyråer inom en radie av 10 mil runt Målerås.
Totala kostnaden för samverkande marknadsföring 2017 uppgick till ca 56 000 SEK.
Vår andel var 3.531 SEK.
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Annonsering
- Glasrikets broschyr, ½ sida
- Aktiv Schweden
- Banner på AB Glasrikets hemsida
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 1, 2, och 4
- Pressrum på MyNewsdesk

Externa möten
Åke Petersson har under året deltagit i två möten, dels ett med Regionförbundet
gällande möjligheter till marknadsföring på den Tyska marknaden samt Stora
Cykeldagen i Vetlanda. Raymond Carlsson och Åke Petersson har deltagit i två möten
arrangerade av Nybro Kommun gällande samverkan mellan turistföretag i kommunen
samt ett möte med GoNatureTrip gällande utformning av säljande hemsidor.
Novasol
Kristallshopen har som tidigare år hanterat nyckelhanteringen. Har i stort fungerat
bra. Uthyrningen har ökat av de hus som vi tidigare har förmedlat.
G:a Hyttan
Regelbunden gräsklippning har utförts.
Cykelprojektet
4 st. kompletta cykelpaket, 5 st. uthyrningar av cyklar och 40 separata cykelkartor har
sålts.
Målerås 2018-01-31
Styrelsen för Projekt/Föreningen Glasbyn Målerås

Raymond Carlsson
Ordförande

Åke Petersson

Mats Jonasson

Stefan Eriksson

Simona Lindgren

Eva-Marie Hagström

