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Verksamhetsberättelse för år 2015
2015 får vi betrakta som ett mellanår efter avslutade projekt med Leader Småland
Sydost och i avvaktan på förutsättningarna i det nya Leader-Sydost 2016 - 2020.
Under året har följande möten hållits:
- tre styrelsemöten
- årsmöte för år 2014 hölls den 25 februari 2015
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Vid årets slut hade föreningen 19 företag, 3 föreningar samt 46 privatpersoner som
medlemmar.
Wärdshuset Hyttan tackade nej till användning av lusthuset, som var i behov av
underhåll. Styrelsen beslutade då att sälja lusthuset till högstbjudande.
Försäljningssumman uppgick till för 10 000.
Lånen på 23 300 till Målerås Glasbruk och Målerås Mekaniska har återbetalats och
föreningen var skuldfri vid årets utgång.
Förnyelse av info-tavlor
Förnyelsen av info-tavlorna vid glasbruket och Handlar´n samt uppsättningen av en ny
info-tavla vid badplatsen har genomförts till en kostnad av ca 20 000. 50% bidrag har
erhållits från Länsstyrelsen och resterande 50% har erhållits av Jan Zethzon.
”Trollstigen”
Arbetet med ”Trollstigen”, 2 km vandringsled runt Långe göl, är ett projekt som pågår.
Mats Jonasson räknar med att skyltar, och trollskulpturer kommer att vara uppsatta
till våren 2016. Invigning planeras då.
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 13 pressmeddelanden 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.
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Totala kostnaden för samverkande marknadsföring 2015 uppgick till 72 280.
Annonsering
- Glasrikets broschyr, textsida
- Aktiv Schweden
- Smålandsbroschyren EN och DE
- Banner på AB Glasrikets hemsida
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 1, 2, 3 och 4
- Nya Cykeltidningen nr 1
- Campingguidens hemsida
- Pressrum på MyNewsdesk

Externa möten
Mats Jonasson deltog den 10 maj i Vandringens dag vid Långe göl.
Åke Petersson och Eva-Marie Hagström deltog i mötet med Glasriketuppropet den 7
september i Växjö.
Åke Petersson och Raymond Carlsson har deltagit i var sitt möte, 23 september
respektive 19 november, med ledningen för Kosta skjutfält med anledning av
information om vår cykelled till Kosta.
Novasol
Totalt har 3 nya avtal tillkommit med husägare. Postlåda med kodlås har monterats på
info-tavlan vid glasbruket. Kristallshopen har som tidigare hanterat nyckelhanteringen,
som fungerat väsentligt bättre under 2015. Avsyning och enstaka städning av uthyrda
hus har ombesörjts.
Cykelprojektet
18 cykelpaket. Uthyrning av cyklar 2st x 1 vecka. 26 separata cykelkartor har sålts av
Vandrarhemmet B&B, Kristallshopen i Målerås, Turistbyrån i Nybro och Turistbyrån i
Kosta.
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