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Verksamhetsberättelse för år 2016
2016 får vi betrakta som ytterligare ett mellanår efter avslutade projekt med Leader
Småland Sydost och i avvaktan på förutsättningarna i det nya SydostLeader 2016 2020.
Under året har följande möten hållits:
- två styrelsemöten
- årsmöte för år 2015 hölls den 18 februari 2016
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Vid årets slut hade föreningen 19 företag, 4 föreningar samt 22 privatpersoner som
medlemmar.
Projekt ”Trollstigen”
Arbetet med ”Trollstigen”, 2 km vandringsled runt Långe göl, är i stort sett klar.
Trollskulpturer samt en info-tavla om Uppvidinge högslätt är uppsatta. Återstår en
tavla med info om Sileshår.
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 11 pressmeddelanden och pressnotiser 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 2016 uppgick till 54 450 SEK.
Annonsering
- Glasrikets broschyr, ½ sida
- Aktiv Schweden
- Banner på AB Glasrikets hemsida
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 1, 2, och 4
- Nya Cykeltidningen nr 1
- Campingguidens hemsida
- Pressrum på MyNewsdesk
- Daylighet – premium – Blås din egen skål
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Externa möten
Åke Petersson har under hösten, tillsammans med Martin Robertsson, Målerås
Glasbruk, deltagit vid två möten hos Glasets Hus i Limmared med anledning av det
digitala samverkansprojektet – Barnens Glasrike.
Novasol
Kristallshopen har som tidigare år hanterat nyckelhanteringen. Antalet utlämningar
har minskat. Avsyning och enstaka städning av uthyrda hus har ombesörjts.
G:a Hyttan
Regelbunden gräsklippning har utförts och ”ugnarna” har täckts över för vintern.
Cykelprojektet
12 uthyrningar av cyklar och 26 separata cykelkartor har sålts.
Översättning till engelska och tyska av färdbeskrivningen – Cykla på banvall - är klara.
Två möten har hållits för att sondera möjligheten att söka Leader-bidrag till MTB-leder
och kartor på digitala appar samt utveckling av cykelled Kalmar - Nybro.
Bidrag till utbyte av 2 st oljepannor till bergvärme i Folkets Hus
Föreningen har under året hjälpt till att söka bidrag till projektet.
Barnens Glasrike – ett lekområde för barn vid loket/Turiststation
Efter önskemål från Länsstyrelsen och Regionförbundet har Föreningen Glasbyn
Målerås tagit på sig ansvaret att söka bidrag och vara samordnare i rubr. projekt.
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