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Mød Steen Hildebrandt til NBEs
generalforsamling
 
Der er allerede 60 tilmeldte - vil du også med? Tirsdag d. 25. april
2017 holdes der NBE netværksmøde med generalforsamling.
Mødet varer fra 16.30 til 19.00 og efterfølges af spisning samt
networking. Mødet afholdes hos IKEA Aalborg, som vil dele nogle af
deres praktiske erfaringer omkring arbejdet med bæredygtighed.

Derudover er vi glade for at kunne offentliggøre, at Steen
Hildebrandt kommer og holder et oplæg om FN’s 17
bæredygtighedsmål og deres betydning for det nordjyske
erhvervsliv fremadrettet. Steen Hildebrandt, der er Ph.D. og
professor emeritus i organisations- og ledelsesteori, er en
efterspurgt foredragsholder inden for ledelse og står bl.a. bag
bogen ”Vækst og Bæredygtighed”.

Læs mere og tilmeld dig her.

Andre kommende arrangementer
 
Foruden generalforsamlingen er der masser af andre spændende
arrangementer i NBE. Du kan læse mere om hvert arrangement og
tilmelde dig via linket. 

8. marts: Mindre snak – bæredygtighed som betaler sig hos
Beierholm i Aalborg
28. marts: Forlængelse af produktværdi hos AVV i Hjørring
9. maj: Bæredygtig arkitektur: byvandring i Hjørring
18. maj: NBE netværksmøde hos Nordsøen Oceanarium i
Hirtshals
23. maj: Juraen bag miljøgodkendelser m. Ellen M. Basse hos
Haugaard-Nielsen i Aalborg

Energibesparelser i produktionen
Et portræt af NBE virksomheden, DLG i Vrå
 
Med en produktion på 150.000 ton svinefoder om året er det
vigtigt at have fokus på energiforbruget. ”Et af vore mål er at
producere så meget som muligt, på så kort tid som muligt, og ved
at bruge så lidt energi som muligt” fortæller Per Nielsen,
fabrikschef hos DLG.

På fabrikken i Vrå, fokuseres der på bæredygtighed og
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driftsoptimeringer, og de har bl.a. fået foretaget en
bæredygtighedsscreening gennem NBE. ”Selvom der heldigvis ikke
var så meget at komme efter, var den en god oplevelse at få
gennemgået hele produktionen af et hold specialister med
forskellige faglige kompetencer” fortæller Per.
 
Læs hele portrættet af DLG her.
 
Ønsker din virksomhed at blive den næste til et NBE portræt, så
kontakt kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl
på lene.buhl@aalborg.dk. 

Skal du have del i de 100 mio. i MUDP puljen?
 
Der er nu åbent for ansøgninger til Miljøteknologiske Udviklings- og
Demonstrationsprogrammer, også forkortet MUDP.
 
Derfor blev der igen i år blev der afholdt informationsmød om
puljen. Arrangementet forgik på Stigsborg Brygge d. 28. februar,
hvor NBE var vært, og hvor der både var oplæg fra Miljøstyrelsen
og erfaringsudveksling med en tidligere modtager. Slides fra
arrangementet vil blive tilgængelige her.
 
 
Læs mere om MUDP puljen
Læs mere om GUDP puljen
 

Indstil en kandidat til prisen for Nordjyllands
mest cirkulære virksomhed 2017
 
Du kan nu indstille en virksomhed til “Nordjyllands mest cirkulære
virksomhed 2017”. For at indstille en virksomhed til prisen skal du
udfylde en indstillingsformular og sende den til rda@plan.aau.dk
senest den 13. marts 2017. Alle kan indstille og man kan også

også indstille egen virksomhed.
 
Virksomhederne vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:
forretningstrategi, designstrategi, footprint & kommunikation samt
samarbejdsrelation & partnerskaber. Du kan finde
vurderingskriterierne, indstillingsformularen samt yderligere
information på NBEs hjemmeside. 
 
Vinderen af prisen kåres til NBEs netværksmøde hos Nordsøen d.
18. maj.  

Guldet i virksomheders affald
 
Flere virksomheder kan sortere plastaffald fra til genanvendelse.
Sidste år brugte danske virksomheder og landbrug 500.000 tons
plast, og en stor del af det ender som affald. En ny nordjysk
kampagne skal sikre, at virksomheders plastaffald bliver genbrugt.
Et tiltag der både skaber værdi for virksomhederne og miljøet. Bag
kampagnen står NBE og de nordjyske kommuner. 
 
I forbindelse med kampagnen har kommunernes
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miljømedarbejdere været på plastkursus i januar og februar, hvor
de har lært at spotte mulighederne i plastaffald.
 
Læs hele nyheden her.

Nyheder fra CSR.dk
Verdens første 100% biologisk nedbrydelige
emballage
Vi er stolte over at være blevet valgt til at lave emballagen til
Fairdig - en visionær virksomhed startet af tre idealister med én
fælles mission: De vil fremme klimavenlige forbrugsmønstre
gennem gode produkter – i første omgang bæredygtige og sunde
færdigretter.

Læs mere her

Forskere og virksomheder: Energisystemet
skal redesignes
Forskere og virksomheder fra både ind- og udland vil samtænke
el, varme og transport i nyt, bæredygtigt design af
energisystemet.

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
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