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Velkommen til NBE's nyhedsmail. Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark, om hvordan du kan få
mere ud af netværket og læse nyheder om bæredygtighed generelt.
 

Glædelig jul og bæredygtigt nytår!

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark vil gerne sige tak til alle de virksomheder, som i år har bidraget til, at NBE
har haft et succesfuldt år. I løbet af 2012 har netværket udviklet sig på mange forskellige måder og har gjort sig bemærket som et
seriøst nordjysk netværk. Aalborgs Borgmester og Miljøministeren er nogle af dem, som i løbet af 2012 har givet en positiv respons
til NBE, hvilket vi ser som et stort skridt hen imod netværkets beståen i fremtiden.  

Det har især været særdeles positivt at se, hvordan virksomheder, som har været i NBE siden begyndelsen, stadig bakker op om
netværket, og hvordan nytilkomne virksomheder er ivrige efter at komme i gang. 

I det nye år glæder vi os til mere samarbejde med jer og flere nordjyske virksomheder, så vi sammen kan skabe mere
bæredygtighed i det nye år!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

 
Vigtige NBE datoer i 2013:

Netværksmøde hos Nordsøen Ocenarium i Hirtshals d. 12. februar 2013
Yderligere netværksmøder i 2013: 8. maj, 28. august og d. 5. november. Netværksmøderne er fra 13.00-17.00. 
Kursus i Green21 d. 30. januar
Kursus i kemiguiden i marts

Wolturnus for fuld hjulspin
Wolturnus A/S er en dansk privatejet virksomhed, som udvikler og
fremstiller letvægtskørestole og håndcykler til indland og udland. 

For brugere, der er afhængige af kørestolen i mange timer hver
dag, er det altafgørende, at siddestillingen giver optimale
funktionsmuligheder, er bekvem og giver brugeren
værdighed. Wolturnus har specialiseret sig i at optimere rammens
konstruktion til brugerens kropsbygning, funktionsmuligheder og
særlige behov for støtte og er i dag den største producent af 100%
specialtilpassede manuelle og elektriske kørestole, sportskørestole
og håndcykler i Europa.

BS og Wolturnus
Wolturnus har også gjort sig bemærket på skærmen. I marts

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/


Lige fra begyndelsen har Wolturnus haft stabil vækst og er idag på
vej til at blive en international virksomhed med forhandlere i en
række europæiske lande samt New Zealand. Eksportandelen
udgjorde 40% af omsætningen i 2011.

Flere ansatte er kørestolsbrugere 
Uden at være særlig opmærksom på det, har Wolturnus lige fra
begyndelsen været en mangfoldig arbejdsplads. 2 af
virksomhedens medejere er kørestolsbrugere. I 2005 var 5 af
virksomhedens 10 medarbejdere kørestolsbrugere, og i dag har 11
medarbejdere en funktionsnedsættelse. Dette har Wolturnus
særdeles gode erfaringer med, idet det kalder på en vis
rummelighed og positiv indstilling til mangfoldighed på
arbejdspladsen, som alle har glæde af. Samtidig har det vist sig, at
ansættelsen af kørestolsbrugere byder på en enestående
mulighed for at gøre brug af egne erfaringer i produktudviklingen.

I 2010 blev Wolturnus tildelt Aalborg Kommunes Handicappris og fik
dermed anerkendelse som en socialt ansvarlig virksomhed.

2012 fik Wolturnus en usædvanlig ordre på 2 terrængående
kørestole, der skulle bruges til at krydse Afrika i "BS og
Outsiderne". 
Udsendelsen følger B.S. Christiansen, der har påtaget sig at
lede en gruppe handicappede på en ekspedition gennem
Afrika. Sammen tilbagelægger de 2.200 km gennem uvejsomt
terræn fra Atlanterhavskysten i Namibia til Afrikas hjerte,
Victoriavandfaldene.
 
Bestillingen hos Wolturnus lød derfor på 2
specialkonstruerede kørestole, der kunne bruges til at
færdes på klipper, i ørken og jungle. 

Wolturnus - nu en del af NBE
Wolturnus blev spottet af NBE efter de optrådte i TvNord i
erhvervsserien "Tag-Fat". Her dystede Wolturnus med en
række virksomheder om at være de mest innovative i
Aalborg. Wolturnus er fra november blevet en del af NBE. 

Wolturnus vision er at vise ansvarlighed i forhold til det
omgivende samfund og har en forventning om, at NBE kan
være med til at styrke denne proces: 

"Wolturnus er en virksomhed i vækst, hvilket på det seneste
har afstedkommet mange forandringer i organisationen,
arbejdsprocesser og produktpaletten. Da vi er en mindre
virksomhed med begrænsede ressourcer kan det være
vanskeligt at holde fokus på at nedbringe
ressourceforbruget til gavn for miljøet. Vores fornemmelse
er, at vi som en del af NBE kan hente inspiration til CSR-
aktiviteter, som vi kan gøre brug af i vores kommunikation til
omverdenen." Direktør Peter Libak, Wolturnus A/S.  

Et bæredygtigt morgenmøde hos Barsmark
Barsmark A/S var vært for et NBE morgenmøde i december, hvor
der var fokus på bæredygtighed og kommunikation. 

En af Barsmarks udfordringer er kommunikation, hvor de ønsker
at synliggøre deres bæredygtige produkter mere. Flere af de
fremmødte virksomheder havde samme ønsker, og der blev
derfor en god debat om markedsføring med WorldPerfect som
guide. Barsmark forklarede desuden, hvordan de oplever en
stigende efterspørgsel fra kunderne efter miljødokumentation,
så kunden kan medregne alle trin i produktkæden. Flere på
mødet kunne nikke genkendende til denne efterspørgsel, og der
blev også en spændende snak herom. 

Barsmark - en bLæredygtig virksomhed
Barsmark A/S specialiserer sig i udvikling, projektering og salg af
nicheprodukter til bygge-, transport- og vindmølleindustrien.
Produktprogrammet omfatter kompositmaterialer,
facadesystemer, isoleringsmaterialer og
akustikpaneler. Barsmark er specielt interessant pga. deres
fremstilling af varer fra genbrugsmaterialer.  

Man blev hurtigt imponeret, da Romain fra Barsmark sendte
produktprøver rundt på morgenmødet, så man kunne se og føle
nogle af de produkter, som Barsmark producerer af
genanvendelige materialer. Barsmarks sortiment omfatter bl.a.

Bæredygtighed på kinesisk
Til morgenmødet gav WorldPerfect deres bud på, hvordan
virksomheder kan arbejde med bæredygtig kommunikation.
Først forklarede Søren Stochholm deres definition af
bæredygtighed: 

Sustainability (bæredygtighed på engelsk) betyder "bliv-ved-
hed" 
����� (bæredygtighed på kinesisk) betyder "bæredygtig
udvikling"

Søren Stochholm's konklusion er, at bæredygtighed er "noget,
som man skal blive ved med i fremtiden".  Udvikling skal være
tænkt med i i begrebet, ellers giver det ikke mening, ifølge
Søren Stochholm. 

Bæredygtig kommnikation skal være noget, der skaber
handling - "det er helt vildt, hvad man kan gøre med ord", siger
Søren Stochholm. WorldPerfect arbejder ud fra en strategisk
vinkel, hvor de rådgiver virksomheder fra strategi til
kommunikation. Det vil sige, at der altid er overensstemmelse
mellem markedsføringen, og det virksomheden rent faktisk
gør.   

Læs mere om wordperfect her. Se Søren Stochholm slides her.

http://www.wolturnus.dk/
http://barsmark.com/
http://worldperfect.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Netvaerksmoeder/Morgenmoeder.aspx


produkter udviklet af produktionsreststoffer fra  vindmølle-,
isolerings-, bil og glasindustrien. Barsmarks filosofi er, at et
materiale altid skal "upgrades", dvs. at værdien af materialet
altid skal have samme værdi - hvis ikke højere, samtidig med at
carbon footprint skal være markant lavere - det må siges at være
blæredygtigt!

 

Søren Stochholm fra WorldPerfect fortæller om, hvordan man
kan arbejde med bæredygtig kommunikation. 

NBE er på forkant med nyt tiltag:
Regeringen og Enhedslisten enige om
ambitiøs grøn omstillingspakke

Kilde: www.evm.dk

Regeringen og Enhedslisten har indgået aftale om
udmøntning af finanslovens grønne pakke på Erhvervs- og
Vækstministeriets og Handels- og Investeringsministeriets
område. På finansloven er der i perioden 2013-2018 afsat
1,55 mia. kr. til at få et større udbytte af Danmarks grønne
styrkepositioner og den grønne omstilling, og heraf 150 mio.
kr. til erhvervsrettede initiativer der skal fremme den grønne
omstilling og som med aftalen nu føres ud i livet.

Aftalen giver virksomhederne endnu bedre muligheder for at
udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst og eksport
og til at fastholde job i Danmark.

Aftalen består af seks initiativer:

grønne omstillingslån til ressourceeffektivisering i
virksomhederne
grønne maritime løsninger
mindre spild gennem industriel symbiose
grøn omstillingsfond
grønt iværksætterhus
styrket indsats for grøn eksport

NBE er et skridt foran
Tiltaget understøtter de aktiviteter, som NBE allerede har
igangsat. 

Blandt andet er industriel symbiose i fuld gang hos 9220
netværket, hvor virksomhederne i Aalborg Øst er blevet
inspireret af Kalundborg Symbiosis. Kalundborg
Symbiosis fortalte på et NBE netværksmøde hos Aalborg Havn
om, hvordan symbiose mellem virksomheder reducerer spild og
dermed er ressourcebesparende. 

I NBE deltager en række virksomheder, som er knyttet til det
maritime område – som både producerer til den maritime
branche eller er underleverandører. Desuden deltager fx
Aalborg og Hirtshals Havne i netværket. Herudover er Aalborg
Universitet bindeled fx til det maritime netværk i Frederikshavn. I
det hele taget er der rigtig mange arbejdspladser knyttet til den
maritime sektor i Nordjylland. Regeringens satsning på det
maritime område er derfor af stor betydning. 

NBE er på forkant med regeringens tiltag, hvilket bekræftiger, at
vi har fat i noget af det rigtige her i Nordjylland! 

Få hjælp til at blive bæredygtig: Kom til workshop om Green21 i januar i Aalborg
Kom til workshop om et nyt online værktøj, som på en nem og overskuelig måde kan hjælpe din virksomhed i en bæredygtig
retning. 

Green 21
Den online værktøjskasse, som kaldes Green 21, er en samling af 10 værktøjer, der kan klæde din virksomhed på til det grønne
marked. Her er fx hjælp til ecodesign, miljøkommunikation og miljømærker. Green21 er udviklet af Dansk Industri, Aalborg
Universitet, Green Cross Denmark og Miljøstyrelsen.

Læs mere på www.green21.dk

Workshoppen henvender sig til...
Små og mellemstore virksomheder, der gerne vil finde mere effektive og nemme måder at arbejde med miljø på. Workshoppen giver
jer en introduktion til redskaberne i Green21, så I fremadrettet kan få gavn af disse.

Workshoppen bliver afholdt d. 30. januar 2013 i Aalborg. 
Nærmere information bliver sendt til NBE-virksomheder snarest. Det vil desuden kunne findes på www.nben.dk.

Tilmeld dig allerede nu til hlj-teknik@aalborg.dk. 

Det er gratis at deltage!

http://www.green21.dk/
http://www.nben.dk/


6 måneders uddannelsesforløb om CSR
Væksthus Nordjylland er nu klar til et nyt uddannelsesforløb om forretningsdrevet samfundsansvar (CSR), der handler om ansvarlig
vækst og god forretning for din virksomhed.

Mange virksomheder arbejder i dag med CSR på flere områder, men den store gevinst ved at arbejde med CSR får man ved
ledelsesfundering og systematik. På uddannelsen vil blive rig mulighed for at indarbejde gode redskaber og høre om hvordan
andre virksomheder arbejder med CSR.

Det næste uddannelsesforløb begynder den 15. januar 2013 kl. 8.30 til 14.30, mødelokale 1, NOVI, Niels Jernes Vej 10, Aalborg Ø.

Programmet tilbyder:
En CSR screening af din virksomhed
Et uddannelsesforløb over 6 måneder, hvor du sammen med kolleger fra andre virksomheder får praktisk erfaring og teoretisk
viden i at arbejde med CSR. Du får gode redskaber, så processen kan fortsætte i din virksomhed efter uddannelsesforløbet
Konkrete redskaber og hjælp til at lave en CSR redegørelse

Du skal investere 5.000 kr. + moms i gebyr, deltage i 6 uddannelsesforløb og anvende 1½ dag mellem møderne for at få din viden
omsat til handling i egen virksomhed.

Læs mere her

Bæredygtighed som konkurrenceparameter
Af Carsten Jespersen, adm. direktør KE Fibertec AS. Kilde:
www.teknikogviden.dk

Bæredygtighed er et af vor tids helt store buzzwords. Men hvordan undgår
vi at bæredygtighed kommer til at klinge hult og bliver til varm luft?
 
Hos KE Fibertec har vi valgt en Cradle to Cradle certificering af
tekstilkanalen CradleVent®, hvor den tyske organisation EPEA står som
garant for at de strenge miljøkrav overholdes. Det er dokumenteret
bæredygtighed til sikkerhed for vores kunder og øvrige omverden.

Cradle to Cradle handler om at tage ansvar for hele produktets livscyklus,
fra vugge til vugge, dvs. fra produktion til og med genanvendelse. Når
tekstilkanalerne skal skiftes ud bliver de returneret til os og vi sørger for at
genbruge så mange komponenter som muligt, så de kan indgå i et nyt
kredsløb.

Hvorfor satse på bæredygtighed?
Bæredygtige tanker og ansvarlighed er kommet for at blive. De globale
miljøproblemer, skærpede energikrav i byggeriet og manglen på
ressourcer som kul og olie kræver at vi gør ord til handling og begynder at
interessere os for de mere bæredygtige og fremtidssikre alternativer.
Cradle to Cradle passer perfekt ind i den ligning, da man jo netop ikke
bruger nye materialer, men genbruger der hvor man kan.

Læs hele artiklen her 

http://www.green21.dk/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Nyhedsarkiv/CSR-Netvaerk.aspx
http://www.teknikogviden.dk/artikelarkiv/2012/12/baeredygtighed-som-konkurrenceparameter.aspx


"Vi taler CSR hele tiden"
Kilde: Erhvervsmagasinet CSR

Erhvervsvirksomheder opfordres til tænke
utraditionelt og til at blive mere fleksible i forhold
til at forbruge energi. På den måde kan de
bidrage til en nødvendig omstilling væk fra fossile
brændstoffer og hen i mod mere genanvendelse.
Det sagde Charles Nielsen, der er direktør for
Dong Energy's innovationscenter, på konferencen
CSR fokus.

Læs hele artiklen  

Grundfos og State of
Green inviterer til
netværksarrangement
i januar

I samarbejde med Erhvervs- og
Vækstministeriet og Danish
Responsibility, inviterer
Grundfos og State of Green til
netværksarrangement i
Bjerringbro. Grundfos er d. 14.
januar vært for en eftermiddag
med besøg fra erhvervs- og
vækstminister Annette
Vilhelmsen. 

Læs mere her

 

NBE NordDanmark i 2012
NBE har udviklet sig meget gennem 2012, der er bl.a. påbegyndt og afholdt en række aktiviteter, og der er
opnået mange resultater. Her er et hurtigt overblik over nogle af de ting, som der er sket i NBE i løbet af
året. 

Der er gennemført 4 succesfulde netværksmøder henholdsvis hos Fibertex Personal Care, Skallerup Klit
Feriecenter, Aalborg Havn og Siemens Wind Power.

Som noget nyt afholdes der nu NBE morgenmøder, som er et ønske fra virksomheder, der til tider kan have
svært ved at nå netværksmøderne om eftermiddagen. Morgenmøderne tager et emne op, som relaterer sig
til netværksmødet. Indtil videre er der afholdt 4 morgenmøder fra september til december - to hos Marius
Pedersen, et hos Vraa Dampvaskeri og et hos Barsmark. 
 
Der er spottet 35 virksomheder til NBE i Aalborg og Hjørring Kommune i år, som er blevet tilbudt at blive en
del af NBE.
 
Der er foretaget 11 bæredygtighedsscreeninger i år på Vraa Dampvaskeri, Sander Plast, Tina Trolleys, NKI,
AAU, Nytech, Fynbo Foods, Ergonomic Solutions, Krone Vinduer, Densit og Wolturnus. Fra screeningerne er
der identificeret over 20 projekter.
 
Der er ansat en nyuddannet kandidat hos Barsmark som sustainalibity project manager gennem NBE. Han
havde tidligere været i praktik hos Fibertex Personal Care også gennem NBE. 
 
Der er sket stor vidensdeling på netværksmøderne, hvilket har åbnet op for flere samarbejder mellem NBE-
virksomheder. Her kan bl.a. nævnes, at Vraa Dampvaskeri  og NCC Roads nu har et samarbejde, hvor
sandet, som rystes af måtter hos Vraa Dampvaskeri nu kommer i NCC Roads asfalt. Affald for en virksomhed
er således blevet en råvare for en anden! 

www.nben.dk

http://csr.dk/vi-taler-csr-hele-tiden
http://csr.dk/grundfos-og-state-green-inviterer-til-netv�rksarrangement-i-januar
http://www.nben.dk
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