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Glædelig jul og godt nytår
Julen og nytåret står for døren, og det betyder, at det er blevet tid
til at lade julefreden sænke sig og gøre status over året. 2015 har
været et begivenhedsrigt år i NBE, hvor der bl.a. er blevet indgået
en aftale med Business Region North Denmark, som betyder, at
NBE er blevet et regionalt netværk. Udvidelsen af netværket vil
byde på mange nye samarbejder, som jeg ser meget frem til.
Derudover har jeg i løbet af året oplevet, at den bæredygtige
dagsorden bliver mere og mere relevant, og at det stadig bliver
vigtigere for virksomheder at danne partnerskaber og indgå i
netværk for på den måde at kunne vidensdele med hinanden. I
NBE ser vi derfor frem til det nye år, som vil byde på nye
bæredygtige samarbejder i Nordjylland.
Du og din virksomhed ønskes en rigtig glædelig jul og et godt
nytår.
Med venlig hilsen
Jens Højer, direktør i Højer Møbler, Formand for NBE

Verdensnyhed hos NBE virksomhed
Den nordjyske NBE virksomhed Greenway kan som de første i
verden tilbyde svanemærkede engangsartikler som tallerkener,
skåle

og

fade.

De

svanemærkede

produkter er fra

serien

Naturesse. Produkterne bliver produceret af nedfaldne blade fra
Areca nøddepalmen. De nedfaldne blade samles op og bliver
skyllet, hvorefter de lægges i et vandbad, inden de bliver presset i
facon i en maskine med høj temperatur. For Greenway er
Svanemærket

en

blåstempling

af

virksomhedens

målrettede

miljøarbejde. Her har man nemlig for længst gjort op med, at
engangsservice

pr. deﬁnition

belaster miljøet

sundhedsskadelige stoffer.
Læs mere om de svanemærkede engangsartikler

og

indeholder

Invitation til seminar om bæredygtigt byggeri
NBE og Aalborg Kommune indbyder til seminar om bæredygtigt
byggeri og de krav, Aalborg Kommune fremadrettet forventer at
stille til de oﬀentlige byggerier. Vi håber på, at se så mange af jer
som muligt, så vi kan få en god snak om bæredygtigt byggeri i
Aalborg Kommune.
Tid: 27. januar 2016 kl. 13.00 – 17.00
Sted: Lund & Staun, Jellingvej 10, 9230 Svenstrup J
Tilmelding: nben.nemtilmeld.dk/37/

Nyt liv til gamle mursten
AVV og Gamle Mursten vil samarbejde om at rense gamle mursten
fra lokalområdet omkring Hjørring, så de kan bruges til nye
bygninger og renoveringer. Derudover kan der indgås samarbejder
om både mursten og medarbejdere med de omkringliggende
kommuner.
Én genbrugt mursten sparer miljøet for 0,5 kg CO2. Der går typisk
omkring 16.000 mursten til at bygge et enfamiliehus – dvs. at man
sparer 8 ton CO2 ved at bygge med gamle mursten i stedet for
nye. Der er stor efterspørgsel efter genbrugte mursten, og Gamle
Mursten har allerede gode erfaringer fra andre dele af landet.
Læs mere

Juleafslutning i Det Grønne Rejsehold
I forrige uge var der juleafslutning for Det Grønne Rejsehold på
Søgaards Bryghus. Mødet bød både på socialt samvær, men også
på muligheden for at høre om de spændende projekter, som Det
Grønne Rejsehold har arbejdet med hos forskellige nordjyske
virksomheder. Der var også mulighed for at gøre status over det
første år med Det Grønne Rejsehold, som uden tvivl har været en
succes. Projekterne har bidraget positivt både til medlemmerne af
Det

Grønne

Rejsehold

og

til

de

virksomheder,

som

har

samarbejdet med dem.
Nu ser Der Grønne Rejsehold frem mod et nyt år med ﬂere grønne
projekter og uddannelsen af et nyt rejsehold sidst på sommeren.

Informationsmøde i Pandrup
Den 30. november var der informationsmøde om NBE for de nye
kommuner i netværket. Mødet blev afholdt på rådhuset i Pandrup.
Dagens program startede med en præsentationsrunde, hvor
kommunerne fortalte om deres nuværende arbejde med miljø og
bæredygtighed samt, hvordan de mener, at NBE kan passe ind i
dette arbejde. Derefter blev der fortalt om NBE generelt og om
hvordan netværket understøtter medlemmerne i at gennemføre
aktiviteter, som fremmer en lokal bæredygtig udvikling.

Nyheder fra CSR.dk
Den billigste og reneste energi er den, man
sparer

Danske virksomheder kan tjene stort på en
ambitiøs klimaaftale

Der investeres stadig mere i energieﬀektivitet og med god grund.

Hvis der kommer en ambitiøs klimaaftale ud af COP21, kan det

Det

øger

indbringe mange penge for danske virksomheder. I Danmark er vi

for

nemlig blandt de førende inden for udvikling af klimavenlig

påvirker

klimaforandringer

forsyningssikkerheden

og

giver

i

en

positiv

økonomiske

retning,
besparelser

energikøberen. Danske virksomheder har stadig masser at tage
fat på, især i de mange mindre virksomheder.

teknologi.
Læs mere her

Læs mere her
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