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Verksamhetsberättelse för år 2011
Under året har följande möten hållits:
- tre styrelsemöten
- årsmöte för år 2010 hölls den 15 februari 2011
- ett 20-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Under året har tre Nytt från Glasbyn Målerås samt en Evenemangskalendrar producerats.
Vid årets slut hade föreningen 18 företag, 4 föreningar samt 68 privatpersoner som
medlemmar.

Leader-projekt
Utgrävning gamla hyttan
Ny ansökan (306.000 + 525 ideella timmar + 20.000 i medfinans) gällande utgrävning av
den gamla hyttan lämnads in i februari 2011. Positivt besked erhölls från Leader i april.
Studiecirklar genomfördes därefter vid tre olika tillfällen och själva utgrävningen
genomfördes under ve 30.
Tilläggsansökan (50.000 + 40 ideella timmar + 50.000 i medfinans) för att kunna göra i
ordning utgrävningsplatsen till ett bra besöksmål, lämnades in i vid årsskiftet 2011/2012.
Positivt besked erhölls i februari 2012.
Hemsidan www.maleras.nu
Konsulten Interaktivmedia och Urban Lindahl genomförde en förnyelse av hemsidan under
våren och slutrapport lämnades in under sommaren. Bidraget (30.000 + 18.000 från
företagen + 100 ideella timmar) har erhållits i november.
Cykelslinga till Kosta
Ansökan (25.000 + 40 ideella timmar) har lämnats in och positivt besked har erhållits
gällande en utveckling av en cykelslinga Målerås-Kosta-Målerås.
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Förstudie Fjärrvärme
Bidrag (40.000 + 30.000 från företag + 60 ideella timmar) erhölls till en förstudie gällande
möjlighet till fjärrvärme i Målerås. Projektet genomfördes av KanEnergi från Skara.
Informationer och diskussioner har genomförts med intressenterna och Nybro Energi.
Inget beslut har fattats.

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

Marknadsföring
Annonsering
- Glasrikets broschyr
- Glasrikets Bo, äta, göra, shopa
- Nybro Extras sommarnummer (cykling)
- Tidningen Cykling nr 2 och 4
- Campingguidens hemsida
- Skylt hos Nybro Turistbyrå
- Banner gälland cykeluthyrning
Fortsatt mail-utskick av säljbrevet ”Träningsläger i Målerås” har skett till tänkbara
idrottsföreningar i kommuner inom 10 mils radie. Inget resultat från 2011.
Mässor, pressmeddelanden och info-möten
Den 27 oktober deltog föreningen med en monter på Framtidsmässa i Sporthallen, Nybro.
Föreningen har bokat ett år på media - hemsidan MyNewsdesk. Bekostas av Glasbruket,
Mekaniska och Läder. Vi har skrivit och lagt ut nio pressmeddelanden, som också skickats
till lokala media och turistbyråer.
Åke Petersson har deltagit och informerat om projekten i Glasbyn Målerås vid Centerns
Landsbygdsdagen i Orrefors den 20 augusti.
Åke Petersson deltog och informerade (Pechakucha-night) om Glasbyn Målerås vid Glasets
dag på Smålands Museum den 21 november.
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Övrigt
24 cykelpaket har genomförts och 16 separata cykelkartor har sålts på Turistbyrån i Nybro
och Kristallshopen i Målerås.
4 st cykelväskor har köpts in.
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