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Juli 2013

Velkommen til NBE's nyhedsmail. 

Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark 
og læse nyheder om bæredygtighed generelt.

God sommer fra NBE

Så er vi allerede halvvejs gennem 2013, som indtil videre har budt på spændende netværksmøder hos AVV, Nordsøen,
Fibertex Personal Care, AAU og Gabriel. Også efteråret byder på mange inspirerende arrangementer i NBE-regi og i
andre netværk. 

20. august: Konference i København: Plastgenanvendelse - hvor langt er vi?

26. august: Vil du sælge grøn teknologi i USA? - Miniseminar om cleantech-muligheder i USA

3. september: Politisk styregruppemøde i NBE

3. september: Få ansvarlig vækst og optimeret dit samarbejde med medarbejderne v/ Væksthus Nordjylland

5. september: Hvordan kan du få en bedre forretning - UN Global Compact

13. - 21. september: Aalborg Bæredygtighedsfestival

14. september: Grøn Lang Lørdag i  Gågaderne i Aalborg - fokus på de grønne butikker v/ GrønButik

16. september: Energy Day #2 v/ Energy Vision

17. september: Solar Day på Aalborg Havn v/ Energy Vision

17. september: Projekt Nulskrald: Et liv uden skrald v/ IDA og AVV

18. september: NBE Netværksmøde hos Alfa Laval med fokus på miljømærker og bæredygtighedscertificering

20. september: Stor Bæredygtighedsmesse - besøg de mange stande og få bl.a. mulighed for at vinde et skateboard lavet af en brugt
vindmøllevinge af Sunby ApS.

20. september: Officiel åbning af Center for Grøn Omstilling med politisk debat

21. september: Økologisk Markedsevent i Nordkraft

5. november: NBE Netværksmøde

15. november: Konference i København - Grøn omstilling gennem partnerskaber

13. december: Politisk Styregruppemøde i NBE

Følg med i NBE kalenderen 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.dakofa.dk/Aktiviteter/konferencer_seminarer/130820/default.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Miljoe-og-energi/Klima-og-co2/Sider/Baeredygtighedsfestival.aspx
http://energyvision.dk/arrangementskalender/2013/september/solar-day-20.aspx
http://ida.dk/event/307516
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender.aspx


Højer Møbler - rum i bevægelse

Højer Møbler A/S er for nyligt blevet en del af NBE NordDanmark, da
de er en virksomhed, som på mange måder har bæredygtighed i
fokus. Et af deres nyudviklede produkter MUTE reducerer støj i
klasseværelserne, hvilket bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Undersøgelser har vist, at støjbelastningen i skoler og børneinstitutioner kan
forårsage bl.a. stress og hovedpine hos både lærere og elever. Selvom støj
fra skoleborde kun udgør en mindre del af det samlede støjbillede i en
skoleklasse, kan det betale sig at overveje hvilke møbler, der placeres i
lokalet.

"Støj er en afgørende faktor i dagligdagen på alle skoler, så derfor har vi
selvfølgelig konstant fokus på at afhjælpe problemet for vores kunder. Vores
nyeste tiltag blev en ændring af bordpladen, hvilket har hjulpet betragteligt."
siger administrerende direktør Jens Højer fra Højer Møbler A/S" Det er også af
særlig betydning for eleverne, at støjen slet ikke fremkommer, derved skal
der heller ikke bruges ressourcer på at dæmpe støjen." tilføjer Jens Højer.

Undersøgelser viste, at der var 18dB forskel fra Højer Møblers
standardbordplade til den nye MUTE-bordplade. En reduktion af et støjniveau
med ca. 10 dB vil normalt opleves som en halvering af støjen.  

Om Højer Møbler
Højer Møbler A/S er en dansk virksomhed med over 20 års erfaring i at
udvikle, producere og levere møbler til undervisningssektoren. 

"Hensyn til miljøet har altid præget Højer Møbler A/S. Vi har fokus på at
udnytte vores materialer optimalt, genanvende samt undgå at forurene, når
vi fremstiller møbler. Vores møbler skal aktivt bidrage til etableringen af et
godt fysisk undervisnings- og arbejdsmiljø til gavn for børn, unge og voksne.
Derfor handler den rigtige løsning ikke kun om at vælge de rigtige møbler,
men også om at indrette og anvende møblerne, så de understøtter de
pædagogiske mål og skaber inspirerende og funktionelle rammer for
mennesker i bevægelse." Højer Møbler A/S. 

Gratis hjælp til økonomibaserede opgaver – én dag / en uge eller længere!

Jeg hedder Mette Bro Kloster og er nyuddannet finansøkonom fra University College
Nordjylland. Jeg har i min afsluttende opgave analyseret og vurderet de seneste 10 års
udvikling på det private boligmarked, samt vurderet de kommende års udfordringer på
boligmarkedet i samarbejde med min praktikplads hos EDC AROS i Aarhus.

Jeg kan tilbyde:
• Hjælp til administrative og bogholderi opgaver
• Hjælp til økonomiske analyser og regnskab
• Hjælp til økonomisk organisering og planlægning
• Hjælp til økonomisk rådgivning
• Beregninger vedr. driftsøkonomi

Jeg er udadvendt, kontaktskabende og pligtopfyldende - jeg kan tilføre jeres virksomhed ny
dynamik og "friske øjne"!

Se Mettes LinkedIn Profil 

Kontakt NBE og hør om mulighederne
Hvis I kan bruge hjælp fra Mette, så kontakt os gerne. Vi laver alt papirarbejdet. 
Lokal projektleder Mette Bøgh - mbb-teknik@aalborg.dk
(Tilbuddet gælder kun for NBE-virksomheder)

http://hojermobler.dk/
http://www.hojermobler.dk/
http://www.linkedin.com/profile/view?id=165109767&locale=en_US&trk=tyah
mailto:mbb-teknik@aalborg.dk


Bliv sponsor for Aalborg Bæredygtighedsfestival

Har I lyst til at støtte Bæredygtighedsfestivalen og synliggøre jeres interesse i bæredygtighed?
 
Som sponsorer vil I bl.a. få jeres logo med i et indstik i Nordjyske om Aalborg Bæredygtighedsfestival og i programmet, som kommer til at
ligge rundt om i byen.

Det koster 1000 kr. at få sit logo med i markedsføringen. Skriv meget gerne til hlj-teknik@aalborg.dk for at høre mere.

Vi har allerede fået opbakning fra nogle NBE-virksomheder bl.a. Sunby Aps, Beierholm, Fibertex Personal Care og Højer Møbler A/S - og vi vil
meget gerne have flere med!

Hvad skal jeg gøre for at blive sponsor:
Overfør 1000 kr. til kontonr: 4368 3402 182 830
Skriv: "Miljø – BF - "virksomhedens navn" i emnefeltet.
Send en mail til hlj-telnik@aalborg.dk med jeres logo.

Se, hvad der allerede er i kalenderen i Bæredygtighedsfestivalen.

For yderligere information, kontakt:
Projektleder for Bæredygtighedsfestivalen Anders Du Mont-Thygesen: adm-teknik@aalborg.dk

House of Green - et interaktivt showroom i København
Kilde: Industrifond.dk

Dansk erhvervsliv er blandt verdens førende i udvikling af grønne teknologier, og Industriens Fond sikrer nu, at
de danske løsninger inden for energi, klima og miljø får deres egen platform, hvor hele verden kan komme og
ved selvsyn opleve løsningerne. 

Projektet er tænkt som et unikt besøgs- og udstillingscenter med mødefaciliteter og showroom, hvor dansk
erhvervsliv, brancheorganisationer og offentlige institutioner kan modtage udenlandske kommercielle og
politiske beslutningstagere og introducere dem til potentialerne i de mange teknologier, hvor Danmark er
blandt de absolut førende i verden. Samtidig demonstreres det, at Danmark som nation har ambitioner og vilje
til at gå forrest i en grøn omstilling. Danmark er det første land, der har fremlagt en plan, der skal sikre
uafhængighed af fossile brændstoffer i 2050. 

Se videoen om House of Green 

House of Green
House of Green er et virtuelt showroom, der skal medvirke til at forbedre dansk erhvervslivs konkurrenceevne.
Fonden sikrer etableringen af besøgs- og udstillingscentret, der skal fungere som omdrejningspunkt for
præsentationen af de danske styrkepositioner inden for energi, klima og miljø.

Konference i København: Grøn omstilling
gennem partnerskaber

Kom og hør, hvordan kommuner og virksomheder sammen kan
reducere og omstille energi. Gennem konkrete løsninger, cases og
debatter vil konferencen "Grøn omstilling gennem partnerskaber"
inspirere til handling og sætte fokus på, hvordan partnerskaber kan
bidrage til at reducere og omstille energi. Kom og bliv inspireret af
erfaringerne fra Green Cities' projekt Carbon 20. 

Carbon 20 har arbejdet med at styrke kommuner og virksomheders

http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Miljoe-og-energi/Klima-og-co2/Sider/Baeredygtighedsfestival.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=KLQDn1iaqcc&feature=youtu.be&goback=.gmr_4398203
http://www.youtube.com/watch?v=KLQDn1iaqcc&feature=youtu.be&goback=.gmr_4398203


samarbejde om klimatiltag. Bliv præsenteret for og diskutér KLs bud
på, hvordan energisparemidlerne også kommer mindre
virksomheder og borgerne til gode. Hør hvordan en række
byer arbejder med partnerskaber for at skabe innovation og
energiomstilling.

Se invitationen her

Nyheder fra CSR.dk

Ledelse og medarbejdere uenige om den grønne profil
Når virksomhederne bryster sig af deres grønne profil, er det ikke alle
medarbejdere, der kan genkende den virkelighed. Det viser en ny
undersøgelse fra NRGi. Kun 20 procent af alle medarbejdere mener, at
virksomhederne lever op til alle målsætningerne i deres grønne profil.

Læs mere

Rockwool-telte succes på Roskilde
Festival
Forsøg på Roskilde Festival viser, at Rockwools
isoleringsmateriale er velegnet til telte. Måske
forsøget kan udvikle ny forretning til gavn for
flygtninge i forbindelse med naturkatastrofer.

Læs mere her 

www.nben.dk

http://www.nben.dk
http://www.csr.dk/ledelse-og-medarbejdere-uenige-om-den-gr�nne-profil
http://www.csr.dk/rockwool-telte-succes-p�-roskilde-festival
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
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