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NBE er blevet et regionalt samarbejde
 
Det er med største fornøjelse, at jeg kan fortælle, at NBE har
indgået et samarbejde med Business Region North Denmark (BRN)
for at sikre, at virksomhederne i hele regionen kan få tilbudt
samarbejde om udnyttelse af vækstpotentialet i en grøn omstilling.
BRN er en forening stiftet af nordjyske kommuner og Region
Nordjylland, og deres støtte vil sætte yderligere skub i den
bæredygtige vækst i Nordjylland. Vi ser derfor frem til samarbejdet
med de nye kommuner i NBE. 
 
Jens Højer, direktør for Højer Møbler
Formand for NBE

Vraa Dampvaskeri har udgivet sin første CSR-
redegørelse
 
Siden 1998 har Vraa Dampvaskeri hvert 3. år lavet en EMAS-
redegørelse, der har dækket væsentlige aspekter af
virksomhedens miljø- og arbejdsmiljøarbejde. Undervejs har deres
fokus rettet sig meget mod bæredygtighed, og hvad det betyder
for virksomheden, branchen og ikke mindst deres kunder. Ved at
vejlede kunderne om bæredygtige valg sparer både de og vi
penge samtidig med, at miljøet ikke belastes unødigt. CSR er
dermed blevet et væsentligt forretningsgrundlag for Vraa
Dampvaskeri.
 
Også medlemskabet i NBE har været medvirkende til, at de er
blevet bevidste om, at virksomheden har gang i mange
interessante CSR-initiativer, som fortjener at blive beskrevet.
Derfor har de nu samlet alle indsatsområder vedr. miljø,
arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed og samfundsansvar i én
redegørelse.

Hent redegørelsen her

Miljøcertificeret Zoo
 
Aalborg Zoo blev, som den første zoologiske have i verden,
miljøcertificeret i 1999, og har siden arbejdet med bæredygtighed.
Aalborg Zoos mission er naturbevaring gennem internationalt
samarbejde omkring avl, forskning og naturbevarelse samt
kommunikation herom. Derfor er det helt naturligt, at der også i
den daglige drift tages hensyn til det omgivende miljø. Dette sker
bl.a. ved at forsøge at reducere forbruget af vand, varme og

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://www.vdv.dk/samfundsansvar/
https://www.vdv.dk/samfundsansvar/


bl.a. ved at forsøge at reducere forbruget af vand, varme og
energi mest muligt samt ved at bidrage til genanvendelse af
affaldet.
 
Gennem samarbejde med andre virksomheder håber Aalborg Zoo
at få inspiration til endnu mere bæredygtighed.
 

Få del i den grønne omstilling i Norden og
globalt.

ActNow afholder i samarbejde med NBE en række
rundbordsamtaler i Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev.
Samtalerne handler om den grønne omstilling og mulighederne for
samarbejder om og eksport af grøn produktion og grønne
løsninger. I Hjørring finder samtalen sted d. 5. november kl. 14.

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Robert fra ActNOW på
rks@actnow.dk eller Maj-Britt på maj-britt.jensen@hjoerring.dk
 
Se også actnow.eu

Social ansvarlighed i DNA'et

Social ansvarlighed har altid været en del af De Forenede
Dampvaskeriers DNA. Med afsæt i deres kerneydelser har visionen
for Viima® fra starten været at udvikle et rengøringskoncept, som
udmærker sig inden for fire centrale områder: miljø, arbejdsmiljø,
rengøringskvalitet og ressource-effektivisering. Med fokus på
netop disse områder er det lykkedes at skabe et
rengøringskoncept, som positivt kan afhjælpe en lang række af de
udfordringer, som rengøringsbranchen står overfor. 

Fordele ved Viima® er:
• 90% reduktion af rengøringskemi

• 80% reduktion af vandforbrug 
• 72% reduktion af CO2 udledning 
• 35% reduktion af kroppens arbejdsbelastning
• 27% hurtigere udførelse af rengøringsopgaver

Viima® er vinder af EU´s Miljøpris og nomineret til CSR Awards
Environment Prize 2015.

Nye virksomheder i NBE
 
I 2015 er endnu en række spændende virksomheder blevet en del
af NBE. Det betyder, at vi i løbet af året har sagt velkommen til
følgende nye virksomheder i netværket: CO2 Light A/S, Conlan ApS,
Danske Fragtmænd Aalborg A/S, If Recycling A/S, Kymi Rens A/S,
Limfjords Danske Rodfrugter, Lund & Staun A/S, Mani Pine IVS,
Meldgaard Miljø A/S, Munck Asfalt A/S, NGF Vaarst Biogas, Niras

mailto:rks@actnow.dk
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Meldgaard Miljø A/S, Munck Asfalt A/S, NGF Vaarst Biogas, Niras
A/S, Ragn-Sells A/S, Regionsvaskeriet A/S, Safe Green Logistics A/S
og Volkswagen Aalborg.

Den Grønne Aalborgenser

I forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival, blev Aalborg
Bæredygtighedspris 2015, ”Den Grønne Aalborgenser”, overrakt til
en gruppe elever fra Mou Skole.
 
Blandt talerne til arrangementet var formanden for NBE, Jens
Højer, og Arne Remmen fra AAU, der fortalte om vækst gennem
grønne samarbejder. Deltagerne havde også mulighed for at
diskutere bæredygtigt erhverv i en workshop, der var ledet af
Højer Møbler og NBE.

Det Grønne Rejsehold har gennemført

uddannelsesforløb
 
De 26 studerende og nyuddannede fra AAU, som udgør Det
Grønne Rejsehold, har nu gennemført uddannelsesforløbet Det
Grønne Kursus. Uddannelsesforløbet har givet de unge
værktøjerne til at lave business cases, der fastslår om konkrete
projekter kan betale sig økonomisk, socialt og miljømæssigt. Det
Grønne Rejsehold er dermed klar til at komme ud at hjælpe med
den grønne omstilling i de nordjyske virksomheder.
 
Læs mere om Det Grønne Rejsehold

Urban Design Studio 2015

For fjerde år i træk afholder Institut for Planlægning ved Aalborg
Universitet Urban Design Studio. Næsten 50 studerende fra
kandidatuddannelserne Miljøledelse & Bæredygtighed,
Byplanlægning og Byer & Bæredygtighed vil i løbet af de
kommende uger arbejde tæt sammen med Aalborg Kommune om
transport i 2040. Under forløbet vil de studerende bl.a. arbejde
med transportbehov, miljømæssige og sociale konsekvenser,
innovation og forretningsmodeller.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Martin
Lehmann på 9940 8422 / martinl@plan.aau.dk eller Morten Skou
Nicolaisen på 9940 8372 / mortenn@plan.aau.dk.

Nyheder fra CSR.dk

3F: Grøn omstilling giver masser af jobs
En satsning på grøn energi og teknologi giver et stort potentiale
for både beskæftigelse, eksport, konkurrenceevne og
klimabeskyttelse, viser en analyse fra 3F’s grønne tænketank.

Læs mere her

Tæppeproducent runder gylden miljømilepæl
Desso har som den første tæppeproducent i verden fået en
Cradle to Cradle guldcertificering. Guldcertificeringen er opnået
på en ny kollektion af tæppefliser, som lever op til C2C
princippernes allerstrengeste krav til genbrug, miljø og sundhed.

Læs mere her
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Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
lene.buhl@aalborg.dk
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