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Verksamhetsberättelse för år 2018
2018 avslutade vi projekt Barnens Glasrike – ett lekområde med stöd av Länsstyrelsen och
Regionförbundet i Kalmar län, Målerås Glasbruk AB, Nybro Kommun,
Sparbankstiftelsen Kronan och med ideella arbetsinsatser. Total slutade projektet på
1.048.358. Budgeten var på 800.000. Differensen består av ökade ideella arbetsinsatser
samt extra arbetsinsatser av Målerås Glasbruk och Nybro Kommun.
MTB-projekt fortlöper enligt plan och invigas under sommaren 2019.
Föreningen har varit behjälplig med att söka bidrag till byte av plåttaket på Folkets
Hus-lokalen samt ommålning av hela fastigheten. Bidrag har under året erhållits från
Nybro Kommuns landsbygdsond med 500.000 och Sparbankstiftelsen Kronan med
25.000. Ansökan om bidrag har lämnats in till Boverket på 267.000.
Totala projektkostnaden är beräknad till ca 1 miljon kronor.
Under året har följande möten hållits:
- tre styrelsemöten, den 15 januari, 30 maj och 13 november
- Årsmöte för år 2017 hölls den 20 februari.
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar.
Vid årets slut hade föreningen 12 företag, 2 föreningar samt 50 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 7 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 2018 uppgick till ca 58 000 SEK.
Föreningens andel var 5.500 SEK.

Annonsering
- Glasrikets broschyr, ½ sida
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Aktiv Schweden
Banner på AB Glasrikets hemsida
Nybro Extras sommarnummer
Tidningen Cykling nr 1, 2, och 4
Pressrum på MyNewsdesk
Nytryck av Vandringsfoldern 10.000 ex.

Externa möten
Åke Petersson har under året deltagit i tre möten; med Regionförbundet, som avsåg
möjligheter till marknadsföring del 2 på den Tyska marknaden, med Lessebo Kommuns
turistvärdar, i Glasriketuppdragets slutmöte i Kosta med information om det digitala
projektet Ebba & Ture.
Raymond Carlsson och Åke Petersson har deltagit i två möten arrangerade av Nybro
Kommun/AB Glasriket gällande samverkande marknadsföring.
Raymond Carlsson och Mats Jonasson har genomfört Gråstensmon (vandring) med
projektledaren för Glasriket på tillväxt. Åke Petersson har genomfört Gråstensmon
(vandring) med personalen på AB Glasriket, som samtidigt genomförde en filmning av
leden, som finns på Youtub.
Novasol
Kristallshopen har som tidigare år hanterat nyckelhanteringen. Har i stort fungerat
bra.
Cykelprojektet
2 vuxna och 1 barn kompletta cykelpaket, 24 st. cykeluthyrningar och 14 separata
cykelkartor har sålts.
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