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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark

September 2015

Mød Det Grønne Rejsehold - B.S. rejser med!

NBE NordDanmark har i samarbejde med AAUs' Karrierecentet fået
midler til et projekt. Projektet hedder "Det Grønne Rejsehold", hvor
studerende og nyuddannede opkvalificeres til at løse forskellige
projekter for jer inden for bæredygtig vækst. Til arrangementet
kan du møde de kandidater, der er udvalgt til Rejseholdet. B.S.
Christiansen kigger også forbi og holder oplæg om motivation,
drivkraft, og hvad der skal til for at nå de mål, man sætter sig!

Program:
16.00 Velkomst
16.15 Intro til Det Grønne Rejsehold v/ NBE NordDanmark og AAU's
Karrierecenter
17.00 Motivation, Driftkraft & Mål v/ B.S. Christiansen
18.00 Netværk og sandwich

Tid og sted: 
Onsdag den 9. september 2015 kl. 16.00-19.00
Utzon Centeret, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

Tilmeld dig her

Ressourceeffektivitet og cirkulær økonomi

i 2014 og 2015 har et af fokusområderne i NBE været cirkulær
økonomi. Vi har derfor lavet en casesamlings-pjece, hvor
omdrejningspunktet netop er ressourceeffektivitet og cirkulær
økonomi. Pjecen indeholder ti bæredygtige cases fra vores
medlemsvirksomheder.

Læs hele casesamlingen her.

Tesla kører på grøn Energinord-strøm!

Tesla og Energinord har indgået en aftale, der gør, at Tesla-ejere
på dansk grund er garanteret grøn vindmøllestrøm fra Nordjylland.

Energinord er stolte af at have indgået en aftale med Tesla, der
betyder, at Tesla-ejere i Danmark nu kan tanke miljørigtig strøm
produceret af Energinords egen vindmølle i Lyngdrup lige nord for
Aalborg. Tesla har indtil videre opstillet Supercharger-stationer
otte steder i landet, hvor Model S kan oplades med gratis
vindmøllestrøm. Ser man på 2015 alene, har Tesla og Energinord

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/30/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=25028&target=blank
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=25028&target=blank


leveret omkring 1.000 megawatt-timer vedvarende energi til
danske og udenlandske Teslaer, hvilket svarer til, at der allerede
er kørt 5.000.000 millioner CO2-neutrale kilometer på kryds og
tværs af Danmark.

Du kan læse mere her.

Danske møbler til Tanzania

Højer Møbler har i samarbejde med en gruppe af nordjyske
ildsjæle, Danida, nordjyske gymnasier og handelsskoler indsamlet
møbler, som skal bruges på elevværelser og i undervisningsrum på
Igabiro Landbrugsskole. Resultatet er blevet en hel skibscontainer
fyldt med borde, stole og reoler, som blev sendt til Tanzania i uge
28.

Projektet er startet af Støttegruppen for Igabiro Landbrugsskole
Tanzania. Danida har bevilget en skibscontainer til projektet, og
Højer Møbler har fungeret som primus motor for at fylde
containeren. Winther Holding har stillet lokaler til rådighed for at
muliggøre opbevaringen af møblerne, før de blev sendt af sted.

Du kan læse mere her.

Igen godstog på havnen

Aalborg Havn annoncerede sidste år, at man ville investere et
tocifret millionbeløb i renovering og vedligehold af stamsporet
mellem Aalborg og Østhavnen. I marts gik renoveringen af den i alt
16 kilometer lange strækning i gang, og kort tid efter stod sporet
klar til drift. Den første kunde, som benytter sig af det
genoprettede stamspor, er den Aalborgensiske byggevirksomhed
Cembrit A/S, der vil anvende sporet til at fragte produkter fra
Cembrits produktionsfabrikker i Tjekkiet og Polen til Aalborg.

Aalborg Havn forventer, at godstransport kan blive et fremtidigt
konkurrenceparameter for Aalborg og for havnen fremadrettet.

Du kan læse mere her.

Den Grønne Aalborgenser

Det skal være let at være bæredygtig i Aalborg! Derfor sætter
Center for Grøn Omstilling fokus på "Den Grønne Aalborgenser",
hvor borgere, eksperter og kommunen kan mødes og udveksle
idéer til, hvordan vi fremmer bæredygtig adfærd i hele Aalborg.
Kom og vær med til at flytte Aalborg i en grøn retning!
Arrangementet er inkl. aftensmad.

Tid og sted:
Fredag den 18. september 2015 kl. 15.00 - 19.00
Arrangementet foregår i Nordkraft DGI Hallen og koster 50 kr.
(betales ved indgangen). Endeligt program udsendes snarest.

Tilmeld dig her.

RESPONSI:BUILD 16. september 2015 i Utzon

https://energinord.dk/erhverv/el/tesla-koerer-paa-vindmoellestroem/ 
http://hojermobler.dk/index.php/viden/pressenyheder/537-danske-mobler-til-tanzania
http://aalborghavn.dk/nyheder-(1)/foer-test.aspx
https://nben.nemtilmeld.dk/32/


RESPONSI:BUILD er årets konference om bæredygtigt byggeri og
træ. Konferencen afholdes af FSC Danmark i samarbejde med NBE,
Hjørring Kommune og Aalborg Kommune i forbindelse med
Aalborgs Bæredygtighedsfestival. Konferencens tema er
bæredygtigt træ i byggeriet. Vi starter med det brede perspektiv
på bæredygtighed i branchen generelt og sætter fokus på de
forskellige aktørers tilgang og holdning til bæredygtigt byggeri.
Herefter stilles der blandt andet skarpt på løsninger og
udfordringer i praksis, FSC-certificeret træ, mindre kendte tropiske
træarter, træets egenskaber og hvordan bæredygtighedstiltag
kan kommunikeres.

Tilmeld dig og læs programmet her.

Ny video om NBE

En af vores kreative medarbejdere i Hjørring Kommune har over
sommeren lavet denne korte præsentationsvideo om NBE.
Videoen skal blandt andet bruges til at præsentere NBE i de nye
kommuner i Nordjylland, som vi arbejder på at få med.

Du kan se videoen ved at trykke play i videoen til højre.

Du kan også se videoen her.

Nyheder fra CSR.dk
Dobbelt op på miljøstøtte siden 2010
Den offentlige støtte til miljø- og klimarelaterede tiltag er fordoblet
siden 2010 og vil passere 10 mia. kr. i år. Energisektoren er klart
den største modtager, viser tal fra Danmarks Statistik.

Læs mere her

Afrikansk affald skal omdannes til energi
Den danske virksomhed EnviScan vil omdanne affald til energi i
Elfenbenskystens hovedstad.

Læs mere her

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

https://dk.fsc.org/responsibuild
https://www.youtube.com/watch?v=LOZhnoI2fN8
https://www.youtube.com/watch?v=LOZhnoI2fN8
http://www.csr.dk/dobbelt-op-p�-milj�st�tte-siden-2010
http://www.csr.dk/afrikansk-affald-skal-omdannes-til-energi
http://www.csr.dk
mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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