Verksamhetsberättelse år 2010
Under året har styrelsen hållit tre möten. Årsmöte för 2009 tillika stormöte genomfördes
den 2 mars 2010. Projektledningen har haft ett 20-tal möten med politiker, myndigheter,
företag och föreningar.
Under året har två Nytt från Glasbyn Målerås samt två Evenemangskalendrar producerats.
Vid årets slut hade föreningen 19 företag, 4 föreningar samt 55 privatpersoner som
medlemmar.
Leader-projekt
I februari fick vi avslag på vår ansökan från januari 2010, gällande utgrävning av Målerås
äldsta hytta (rundhytta) inkl anläggning av gräsmattor i södra delen av grönområdet.
I april fick vi godkänt vår ansökan på 26.000:-- samt 46 ideella timmar gällande
information och marknadsföring av Vandringsleden i Gråstensmon. Projektet omfattade
vägskylt på väg 31 samt annonsering.
I september lämnades slutrapport på 164.412:-- samt 991 ideella timmar gällande spångar
på vandringsleden, lotterikiosk, anslags- och informationstavlor samt notställsbelysning till
musikkåren och annonsering för Musik i Glasriket i Hälleberga. Rapporten har godkänts av
Länsstyrelsen i Växjö i januari 2011.
I december lämnades slutrapport på 155.723:-- samt 340 ideella timmar gällande
cykelpaket.
I december fick vi godkänt med 3 st. s.k. startgascheckar om 10.000 som ett 50%-igt bidrag
till omarbetning av hemsidan www.maleras.nu. Företag och föreningar i Målerås bidrar
med ca 18.000 samt ideellt arbete med ca 100 timmar. Projektansvarig: Urban Lindahl
Regionförbundet
Föreningen har hjälpt till att söka ett 50%-igt (25.000:--) bidrag från Regionförbundet till en
sida gällande Glasbyn Målerås i Glasriket AB:s broschyrer för 2011. Ansökan blev godkänd.
Resterande 50% bekostas av Målerås Glasbruk, Vandarhemmet B&B, Wärdshuset Hyttan
och Målerås Läder.

Övrigt
Den 29 maj nyinvigdes vandringsleden i Gråstensmon av Jan Mikaelsson,
Linnéuniversitetet, Kalmar. Målerås Musikkår deltog vid invigningen.
Den 28 oktober deltog föreningen med en monter i Framtidsmässa i Sporthallen, Nybro.
I december utformades ett säljbrev gällande möjlighet för olika idrottsföreningar att
förlägga träningsläger till Målerås. Utskick kommer att ske, med början januari 2011, till
tänkbara idrottsföreningar: steg 1 i Nybro och närliggande kommuner.
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