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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 
Januar 2016

Invitation til NBE netværksmøde om
innovation
 
Alle medlemmer af NBE inviteres hermed til NBE netværksmøde
onsdag d. 10. februar kl. 13-16. Mødet sætter fokus på innovation
og giver praktiske eksempler på, hvordan man udvikler den gode
idé og får den ført ud i livet. Mødet afholdes hos Spæncom A/S
på Letvadvej 37, 9200 Aalborg SV.
 
Program
13:00 Velkomst
13:05 Kort præsentationsrunde
13:20 Innovation i en konservativ branche v/ Marketing- og HR
chef Per Bachmann, Spæncom A/S
13:50 Innovativ vandfiltrering hos ITW Polymers Europe v/
Projektgruppe, Det Grønne Rejsehold
14:00 Kaffepause og networking
14:20 Innovation by will; Har du nogen sinde irriteret dig over
isterningbakker og isterningposer? v/ Iværksætter Kim Jensen, AND
ICE ApS
14:40 Nød lærer nøgen kvinde at spinde v/ Forretningsudviklings-
og marketingchef Gitte Buk Larsen, Aage Vestergaard Larsen A/S
15:00 Workshop om innovation
15:55 Afrunding
 
Kun for medlemmer af NBE
Tilmelding: via Nemtilmeld

Kom med på Karrieremesse
 
Få hjælp til jeres projekter fra kvalificerede studerende og
nyuddannede helt gratis eller til reducerede omkostninger.
Tirsdag d. 8. marts 2016 kl. 10.00 – 16.00 er der endnu engang
karrieremesse i Gigantium i Aalborg. Karrieremessen besøges
hvert år af flere tusinde studerende og nyuddannede fra
forskellige studieretninger. Som medlem af NBE har din
virksomhed mulighed for at få en plads i en stor messestand
sammen med NBE og Det Grønne Rejsehold. Prisen for en plads i
standen er 5.000 kr. pr. virksomhed, hvilket svarer til ca. halv pris.
Der er plads til tre virksomheder, og pladserne fordeles efter først
til mølle princippet, dog senest på mandag d. 1. februar. Læs mere
her.
 
Såfremt du er interesseret i denne mulighed eller har spørgsmål,
bedes du kontakte Mette Bøgh på mette.boegh@aalborg.dk eller
på 99312429.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/38/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=28175&target=blank
mailto:mette.boegh@aalborg.dk


Miljøledelse – kom og få hjælp
 
Kom til inspirationsmøde om miljøledelse onsdag d. 9. marts kl 14-
16. Efterfølgende kan en håndfuld virksomheder få hjælp til at
vurdere, hvor langt de er med eget system i forhold til den nye ISO-
standard (tilmelding efter først til mølle princippet). Mødet er
arrangeret af NBE i samarbejde med Miljøstyrelsen og Key2Green –
og er for alle små og mellemstore virksomheder i Nordjylland.
Tilmelding senest d. 7. marts kl. 12.00 via NemTilmeld. Se hele
invitationen her.
 
Se og hør hvordan andre virksomheder arbejder med miljøledelse –
og hvordan besparelser og konkurrencefordele kan opnås med
miljøledelse.
Miljøledelse i Højer Møbler
Miljøledelse i Ocean Team Scandinavia
Miljøledelse i HMF Group
Miljøledelse i Easy Food
Miljøledelse i Persolit

Bliv sponsor for verdens første
vindmøllevingebro!
 
Det Obelske Familiefond har givet en million kr. til etablering af en
vindmøllevingebro mellem tangen og øen i Strandparken i
Nørresundby. Broen består af to kasserede vindmøllevinger, som
doneres af Siemens, og broen er den første af sin slags i verden.
Projektet baner dermed vejen for innovativ genbrug af
restmaterialer fra den voksende vindmølleindustri. Der bliver nu
åbnet op for sponsorer, som ved donationer fra 100.000 kr. kan få
deres virksomhedsnavn støbt på en af siderne på de fire
betonfundamenter, der skal bære hele konstruktionen. Det
forventes, at der vil være mediedækning af hele forløbet herunder
også indvielsen af broen under Aalborg Bæredygtighedsfestival i
september, hvor det håbes, at Kronprins Frederik kommer at
indvier broen.
 
Har du spørgsmål til projektet, eller er du interesseret i at blive
sponsor, kan du kontakte Mette Bøgh på
mette.boegh@aalborg.dk eller 99312429.

Gamle bøjler får nyt liv med industriel
symbiose
 
Tidligere blev bøjlerne fra Føtex i Aalborg Øst smidt ud, når tøjet på
dem var solgt, men sådan er det ikke længere! Via Grøn
Industrisymbiose under NBE er der blevet oprettet en industriel
symbiose mellem Føtex i Aalborg Øst og Kymi Rens, så de brugte
bøjler fra Føtex ikke længere smides ud, men sendes direkte til
Kymi Rens, hvor de bruges til at hænge det indleverede tøj på.
Mange kunder bruger de samme bøjler, når de afleverer tøjet til
rens næste gang, og bøjlerne bruges således adskillige gange før
de til sidst går i stykker og må kasseres. Det er ikke kun miljøet,
der vinder med denne aftale. Kymi Rens sparer årligt omkring
8.000 kr. på nyanskaffelse bøjler, og Føtex sparer den
affaldsafgift, som de skulle have betalt ved at smide dem ud.
 
Hvis du er interesseret i at høre mere om industrisymbioser, er du
velkommen til at kontakte Henrik Møller Thomsen på
henrik.thomsen@aalborg.dk eller 99312029.

https://nben.nemtilmeld.dk/43/
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/lib/file.aspx?fileID=28226&target=blank
http://www.mediafire.com/watch/a1vxd3aah31um8v/Hojer_Mobler_V1.mp4
http://www.mediafire.com/watch/zs2na7rj2izdoza/Ocean_Team_Scandinavia_V4.mp4
http://www.mediafire.com/watch/2n1dqwshg24m8c8/HMF_Group_V3.mp4
http://www.mediafire.com/watch/ga36l562m07nv7p/Easy_Food_V2.mp4
http://www.mediafire.com/watch/va5yqf3mk904f19/Persolit_V3.mp4
http://www.mediafire.com/watch/a1vxd3aah31um8v/Hojer_Mobler_V1.mp4
mailto:mette.boegh@aalborg.dk
mailto:henrik.thomsen@aalborg.dk


Stor interesse for bæredygtigt byggeri
 
Med over 100 deltagere fra den nordjyske byggebranche blev
mødet om bæredygtigt byggeri i onsdags en overvældende
succes. Mødet, der blev afholdt hos Lund og Staun, var arrangeret
af NBE Byg Aalborg og Aalborg Kommune og satte fokus på
certificeringer og kommunale byggekrav herunder også Aalborg
Kommunes Bæredygtighedsmanual. Det blev bl.a. diskuteret
hvordan bæredygtighedscertificeringer både giver dokumentation
for arbejdet men også kan medføre en mere gennemovervejet
byggeproces og give inspiration til yderligere bæredygtige tiltag.
Oplægsholderne belyste nogle af de mange aspekter af
bæredygtigt byggeri igennem en kombination af overordnede
værktøjer og konkrete eksempler, og dagen blev afsluttet med en
paneldebat med spørgsmål fra de mange fremmødte i salen. Der
vil snarest blive uploaded slides m.v. til hjemmesiden.
 
Hvis du vil vide mere om NBE Byg, er du velkommen til at kontakte
Christina Grann Myrdal på christina.myrdal@aalborg.dk eller
25202165.

CSR hos Gabriel
 
Gabriel Holding A/S har netop offentliggjort deres CSR rapport for
2014/2015. Rapporten, der er udarbejdet på engelsk, giver et
bredt billede af Gabriels arbejde med alt lige fra miljøhensyn til
etiske retningslinjer og menneskerettigheder. Den indeholder
blandt andet en beskrivelse af hele processen fra råvare til
færdigt produkt.
 
Her kan du læse hele Gabriels CSR rapport.

Nyheder fra CSR.dk
Ansøg nu: penge til grøn vækst i
fødevareerhvervene
Bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP) uddeler igen i år en pulje på 100 millioner kroner til
projekter, der bidrager til en konkurrence- og bæredygtig
fødevaresektor i Danmark.

Læs mere her

Milliardargumentet for bæredygtighed
Bæredygtighed er for alvor blevet rentabelt i løbet af de sidste
år, og på verdensplan omsætter en stribe virksomheder for
milliarder på baggrund af deres strategi for netop bæredygtig
forretning. Seks faktorer er afgørende for deres succes.

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

mailto:christina.myrdal@aalborg.dk
http://www.gabriel.dk/media/15188/Gabriel_CSR_2014-15_UK.pdf
http://www.gabriel.dk/media/15188/Gabriel_CSR_2014-15_UK.pdf
http://csr.dk/ans�g-nu-penge-til-gr�n-v�kst-i-f�devareerhvervene
http://csr.dk/milliardargumentet-b�redygtighed
http://www.csr.dk
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/
mailto:lene.buhl@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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