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Virksomheder kan få hjælp til miljøledelse
 
Vil din virksomhed også spare på el-, vand- og varmeforbruget ved
at arbejde systematisk med overvågning af ressourceforbruget?
NBE arbejder sammen med Miljøstyrelsen og Key2Green om at
hjælpe en række små- og mellemstore nordjyske virksomheder i
gang med miljøledelse. Så sæt kryds i kalenderen onsdag d. 9.
marts kl. 14.00 – 16.00, hvor der afholdes gratis inspirationsmøde
om miljøledelse hos Aalborg Havn, Center for Logistik og
Samarbejde, Langerak 15, 9220 Aalborg. Mødet er for ledelse og
miljø-/kvalitetsansvarlige i små og mellemstore virksomheder, der
ønsker at arbejde med miljøledelse, har et ikke-certificeret
miljøledelsessystem eller bare har lyst til yderligere inspiration
inden for miljøledelse. 
 
Se programmet eller gå direkte til NemTilmeld.

Højer Møbler har skabt vækst via bæredygtig
produktion
 
Højer Møbler har inden for de seneste år formået at omstille store
dele af deres produktion i en bæredygtig retning og herigennem
skabt markant vækst i omsætningen. Dette er sket igennem
Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, som
netop er gjort til et regionalt tiltag gennem Business Region North
Denmark. Du kan læse hele artiklen om højer Møbler her.
 
Du kan også læse artiklen ”Nordjysk erhvervsliv bliver endnu mere
bæredygtigt”, hvor formanden for erhvervsforum i BRN og
administrerende direktør i Aage Vestergaard Larsen A/S, Franz
Cuculiza, fortæller at Nordjylland via NBE ligger sig stærkt i feltet
som bæredygtig region.   

Skal dit grønne projekt have en hjælpende
hånd?
 
Hos NBE formidler vi gerne kontakten mellem virksomheder og
potentielle kandidater. Vi får ofte CV’er ind fra personer, som
gerne vil arbejde med grøn omstilling. Vi har netop modtaget et CV
fra Nicolai Blendstorp Larsen. Nicolai er nyuddannet maskinmester
og har en erhvervsmæssig uddannelse som elektrotekniker i
ryggen. Han har været i praktik hos Verdo og i lære hos
Nordelektro, hvor han har arbejdet med hhv. fejlmelding og sikring
af anlæg samt vedligehold af industrielle maskiner.
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af anlæg samt vedligehold af industrielle maskiner.
 
Hvis du er interesseret i at lære Nicolai at kende, kan du kontakte
ham på niicobl2@gmail.com eller på 28407631.

Lokal energi i Skallerup
 
Gæster hos NBE virksomheden Skallerup Seaside Resort kan roligt
slappe af i det varme vand med god samvittighed. En aftale om at
bruge pileflis fra Villerup er nemlig med til at gøre Skallerup
Seaside Resort CO2-neutralt. Det årlige forbrug på 6.000-8.000
kubikmeter pileflis bliver kun transporteret ganske få kilometer fra
lagerhallen på Villerup til feriecenteret. Aftalen er således med til
at skabe lokale arbejdspladser.  

Nye virksomheder
 
Der er ofte nye virksomheder, som er interesserede i NBE, og
starten af 2016 var ingen undtagelse. 
 
Denne gang kan vi derfor byde velkommen til Aage Vestergaard
Larsen, DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Bravida Danmark, Aalborg
Kaserne, Himmerland Boligforening, ecoBETA, Stena Recycling og
COWI. 

Eksport til Mellemøsten
 
D. 23 februar var der rundbordssamtale med NBE og Act NOW om
eksport af bæredygtige løsninger til Mellemøsten. Lene Grønning,
der er CEO i Act NOW, fortalte om den generelle udvikling i
Mellemøsten mod mere bæredygtige løsninger samt
efterspørgslen efter danske produkter. Hun kom også med
konkrete eksempler på projekter, der gør brug af danske
materialer, teknologier og services.
 
Hvis din virksomhed har interesse i eksport af bæredygtige
produkter og/eller services til Mellemøsten eller andre
internationale markeder, er du velkommen til at sende en
uforpligtigende tilkendegivelse heraf til Lene Nielsen på
lene.nielsen@aalborg.dk.

Netværksmøde om innovation
 
65 interesserede deltagere mødte op til NBE netværksmøde om
innovation. Dagen bød på spændende oplæg om innovation i
etablerede virksomheder så som Spæncom, der var vært for
mødet, men der var også oplæg fra ”grønne” innovatorer.
Herunder en studerende fra Det Grønne Rejsehold, som fortalte
om deres filtreringsprojekt hos ITW, og Iværksætteren bag AND
ICE, der fortalte om tilblivelsen af ice breakeren, som du kan
forudbestille med rabat her.

mailto:niicobl2@gmail.com
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Deltagerne blev også klogere på genanvendelse af plastik
sammen med Aage Vestergaard Larsen, der meldte sig ind i NBE
på dagen. Dagen blev afsluttet med en workshop om kreativitet,
ved Søren Hansen fra AAU, hvor deltagerne fik mulighed for at
reflektere over mulighederne for innovation i deres egen
virksomhed.  
 
Du kan finde deltagerlister samt oplægsholdernes præsentationer
på NBEs hjemmeside. Hvis din virksomhed har lyst til at være vært
for et netværksmøde, kan du kontakte Lene Buhl på
lene.buhl@aalborg.dk eller 25199363.

Nyheder fra CSR.dk
Aalborg Kommune går forrest: Mere FSC-træ i
byggeriet
Aalborg Kommune har lanceret en Bæredygtighedsmanual, der
skal omsætte kommunens grønne ambitioner til konkrete,
bæredygtige byggeprojekter. Manualen foreskriver blandt andet
FSC-certificeret træ.

Læs mere her

Nibe Festival sætter fokus på bæredygtighed
Den nordjyske festival vil være grønnere og skruer op for
indsatsen for genanvendelse af affald. Ny rapport fra 2015 viser
positive resultater fra projektets første år.

Læs mere her

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

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet
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