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Invitation til NBE netværksmøde: fra affald til
ressource
 
Mandag d. 12. september kl 13.00 - 17.00 er der NBE
netværksmøde under temaet ”fra affald til ressource”.

Mødet sætter fokus på genanvendelse af din virksomheds affald
og vil byde på inspirerende oplæg om industrielle symbioser,
affaldssortering og nudging. Du kan bl.a. glæde dig til at høre fra
Miljøstyrelsen, IKEA, Rambøll og Gamle Mursten m.fl. Derudover får
vi besøg af dette års deltagere på Det Grønne Rejsehold. Dagen
afsluttes med affaldsmatchmaking, hvor vi undersøger, om der er
andre virksomheder, som kan bruge dit affald – eller om du kan
bruge restprodukter fra andre.
 
I anledning af Aalborg Bæredygtighedsfestival er arrangementet
åbent for alle nordjyske virksomheder, der kunne have interesse i
at blive medlem af NBE
 
Læs mere og tilmeld dig her.

Politikerrundtur med NBE
 
Seks folketingspolitikere besøgte NBE d. 22. august. Her så de,
hvordan tre af virksomhederne i netværket har gjort arbejdet med
bæredygtighed til en del af deres forretningsgrundlag.
 
"Det har været en god og spændende tur. Bæredygtig
erhvervsudvikling er fremtiden" udtaler Ane Halsboe-Jørgensen,
folketingsmedlem, Socialdemokratiet. Besøget var en succes, og
på politikernes foranledning, er de allerede blevet inviteret på en
lignende tur næste år.
 
Læs mere om besøget her. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/60/
https://nben.dk/2016/08/politisk-interesse-for-baeredygtig-erhvervsudvikling-i-nordjylland


Invitation: Bæredygtigt byggeri d. 13. sept
 
NBE inviterer d. 13. sept. til et formiddagsmøde om bæredygtigt
byggeri, og om hvorfor bæredygtighedscertificering har værdi for
byggeriet. 
 
Nogle af aktørerne bag den kommende børnehave i Karolinelund
fortæller, hvorfor bæredygtighed i byggeriet giver dem værdi.
Derudover vil Aalborg Kommune bl.a. fortælle om, hvorfor man
går efter platin i DGNB-certificeringen. Vi har desuden fokus på,
hvordan certificeringsordninger kan give god mening både for
miljøet og for bundlinjen - mød bl.a. FSC Danmark og Green
Building Council Denmark. Mødet er åbent for alle interesserede. 
 
Læs mere og tilmeldig her.

Til kamp mod plast i havet
 
Hos NBE virksomheden, Aage Vestergaard Larsen, mener de ikke,
at plast hører til i havet. De er derfor en del af Projekt Plastfrit
Hav, som kæmper for at reducere mængden af plastaffald i havet
og i naturen. Derudover sætter projektet fokus på det store
genbrugspotentiale i plastaffald. I videoen kan du se, hvordan
plastaffald fra stranden kan genanvendes til at lave nye bænke og
spande, hvor strandgæster kan smide deres plastaffald i. 

Klik på billedet til højre for at se videoen.

Morgenmøde hos KYMI RENS
 
KYMI RENS inviterer hermed medlemmer af NBE til morgenmøde

under temaet ”tekstiler -miljøvenlig rengøring og forlænget
levetid”.  Morgenmødet finder sted onsdag d. 28 september kl.
7.30 - 9.00 hos KYMI RENS, Indkildevej 10, 9210 Aalborg SØ.
 
Dagen vil byde på en rundvisning hos virksomheden, og de vil
fortælle om deres skånsomme og miljøvenlige rensemetoder, der
slider mindre på tekstilerne, og dermed sikrer en længere levetid.
Derudover vil der også være rig mulighed for erfaringsudveksling
mellem de fremmødte virksomheder. 
 
Læs mere om morgenmødet og til meldig her.

Grøn projektansættelse hos AKKC
 
Fie er igennem NBE og Det Grønne Rejsehold kommet ud til
Aalborg Kongres og Kultur Center, hvor hun nu er blevet
projektansat. Her skal hun arbejde videre med AKKCs grønne
profil.
 
”Man bør tage hensyn til det aftryk, som sættes på miljøet, når
mange mennesker samles et sted, som de gør i AKKC. Arbejdet
med AKKCs grønne profil har eksisteret i et par år, og for mig er

https://nben.nemtilmeld.dk/64/
https://www.youtube.com/watch?v=JXi_u7uqbgI&feature=youtu.be
https://nben.nemtilmeld.dk/67/


det spændende at få lov til at fortsætte arbejdet. En konkret
opgave for mig er bl.a. at få en affaldssorteringsordning op at
køre, hvilket indebærer at få defineret de affaldstyper AKKC har og
sikre, at de sorteres og håndteres således miljøet skånes så
meget som muligt”, fortæller Fie. 

NBE og Aalborg Bæredygtighedsfestival
 
For fjerde år i træk afholdes Aalborg Bæredygtighedsfestival.
Festivalen strækker sig fra d. 10. – 17. september 2016, og to af
virksomhederne i NBE byder i den forbindelse indenfor.  
 
Aalborg Portland inviterer til åbent hus mandag den 12.
september kl. 13.00-15.00. Tilmelding via NemTilmeld.
 
Aalborg Havn giver rundvisning fredag d. 16. sept. Kl 11, 13 og 14.
Tilmelding til Anne Nygaard Andersen på ana@aalborghavn.dk.
Arrangementerne er åbne for alle interesserede og det er gratis
at deltage.
 
Læs mere om Aalborg Bæredygtighedsfestival.

Aalborg uden affald
 
Som en del af Aalborg Bæredygtighedsfestival uddeles Aalborg
Bæredygtighedspris ved et arrangement torsdag d. 15. sept. Kl
16.00- 19.00 i Nordkraft. Temaet i år er ”Aalborg uden affald”, og
prisen går derfor til en person, organisation eller virksomhed, der
på den ene eller anden måde har gjort en stor indsats for at
minimere affaldet i Aalborg Kommune. NBE deltager i
arrangementet med en workshop om industrien uden affald.
Arrangementet er primært målrettet mod borgere i Aalborg
Kommune, og det er gratis at deltage.
 
Læs mere og tilmeld dig via NemTilmeld. 

Fortsat udvikling i kommunerne
 
NBE har i dag holdt møde for de lokale NBE medarbejdere i
kommunernes miljø- og erhvervsafdelinger. Mødet blev afholdt hos
Brønderslev Erhverv.
 
Brønderslev Kommunes borgmester, Mikael Klitgaard, bød
velkommen. Her understregede han vigtigheden af den
bæredygtige erhvervsudvikling og opfordrede til samarbejde på
tværs af regionen for at styrke Nordjylland. Mødet bød på
erfaringsudveksling mellem kommunerne med fokus på den
grønne omstilling i erhvervslivet.  

Masteruddannelse i bæredygtig omstilling
 
Bæredygtig omstilling rejser på alle niveauer af samfundet en
række faglige og ledelsesmæssige udfordringer, idet vi alle skal
lære at gøre tingene på nye og uvante måder. Aalborg Universitet
har derfor udviklet en to-årig efteruddannelse - Master i
Bæredygtig Omstilling (MBO) - der bl.a. henvender sig til

https://nben.nemtilmeld.dk/admin/reports/events/45320/
mailto:ana@aalborghavn.dk
http://www.b�redygtighedsfestival.dk/
https://nben.nemtilmeld.dk/63/ �


virksomheder. Uddannelsen tematiserer de udfordringer, som folk
møder i deres hverdag, når de skal bidrage til en bæredygtig
omstilling.
 
Der er informationsmøde om uddannelsen d. 11. oktober i
København og d. 12. oktober i Aarhus.  
 
Læs mere om MBO her.

Ny ISO standard om arbejdsmiljøledelse
 

Der er ved at blive udarbejdet en international standard for
arbejdsmiljøledelse – ISO 45001. Standarden forventes at blive
udgivet i december 2017.  Den nye ISO standard skal hjælpe
organisationer ved at skabe en ramme, der kan forbedre
medarbejdersikkerheden og skabe bedre og mere sikre
arbejdsforhold.
 
Læs mere om ISO 45001

Nyheder fra CSR.dk
CSR skal give mening for forretningen
I første halvår af 2016 er virksomhedernes samfundsmæssige og
sociale ansvar (CSR) støt kommet endnu tydeligere på
dagsordenen. Det glæder vi os over i Virksomhedsforum For
Socialt Ansvar.

Læs mere her

Flydende salt leverer solenergi døgnet rundt
Et amerikansk firma formår med en ny teknologi at omdanne
sollys til varme og opbevare det i flydende salt, så det kan levere
elektricitet døgnet rundt. Hemmeligheden bag er en masse
spejle og et kæmpe tårn, hvis lager består af kalium og
natriumnitrat.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til lene.buhl@aalborg.dk

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

http://www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse/master/baeredygtig-omstilling�
http://www.iso.org/iso/iso_45001_briefing_note.pdf
http://csr.dk/csr-skal-give-mening-forretningen
http://csr.dk/flydende-salt-leverer-solenergi-d�gnet-rundt
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark?trk=nav_account_sub_nav_company_admin
mailto:lene.buhl@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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