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

Rigtig god sommer fra NBE

Vi ønsker jer alle en rigtig god sommer. Da vi holder sommerferie,
kommer der ikke et nyhedsbrev i juli. Til gengæld er vi helt klar til
at gå i gang igen til august!

Efteråret byder på mange spændende projekter og
arrangementer, hvor vi bl.a. vil sætte fokus på miljøledelse,
bæredygtig turisme, grønne indkøb og deltage i Aalborg
Bæredygtighedsfestival. 

Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle igen. 

Glade sommerhilsner fra
NBE - teamet

CSR, elefanter og skønt vejr
Aalborg Zoo var værter for det sidst afholdte netværksmøde i NBE,
hvor dagen bl.a. bød på en skøn rundvisning i haven, hvor solen
som bestilt stod højt på himlen. 

Aalborg Zoo fortalte bl.a. om deres oplevelse af at være en del af
NBE's forløb om de strategiske Planer for Bæredygtig
Forretningsudvikling.

"Det er meget motiverende at være en del af en proces" siger
Christina Elong, som er HR-chef hos Aalborg Zoo og forklarer
videre, at forløbet har været med til at sætte bæredygtighed
endnu mere i fokus hos Aalborg Zoo. 

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


Højer Møbler og Gabriel gav også en præsentation af deres
oplevelse af at tænke bæredygtighed på et strategisk niveau -
som deltager i processen og i Gabriels tilfælde som konsulent i
forløbet. 

CSR - hvor svært kan det være?
Ph.D. Maja Rosenstock fra virksomheden CSR praksis kom med
idéer til, hvordan CSR-strategier kan indarbejdes i dagligdagen
hos virksomheder.

Det handler bl.a. om at skabe et fælles sprog og udarbejde en
konkret og målbar handlings- og ansvarlighedsplan. 

Du kan kontakte Maja Rosenstock, hvis du har spørgsmål til CSR i
praksis. 

Se slides fra oplæggene. 

Vær med i en "Energy Tour" til det kinesiske
marked

NBE er netop nu ved at indgå et partnerskab med foreningen Act
Now, som markedsfører bæredygtige historier fra danske
virksomheder på det internationale marked. 

I august deltager Act Now i et arrangement i Chengdu i Kina, hvor
der skal skabes indledende kontakt til virksomhederne i Kina og
derudover høre om mulighederne på det kinesiske marked /
brancher. Herudover har turen til formål at etablere
netværksrelationer imellem de danske virksomheder, som
deltager, med henblik på at etablere en fælles platform for mulige
salgsfremstød i Kina. 

Her vil Act Now gerne promovere NBE ved at foreslå en Energy
Tour, hvor kineserne kan få et indblik, hvordan vi arbejder med
energi i Nordjylland.

Ved at have en helt konkret tur klar til de kinesiske aktører, stiger
vores chance for at blive opdaget. Derfor vil NBE hen over
sommeren kontakte relevante virksomheder i NBE for at høre om
interessen for disse ture. 

Hvis I er interesserede, så send gerne allerede nu en mail  til
nben@aalborg.dk. 

NBE-møder om dokumenteret miljøindsats og
miljøledelse
I juni afholdt NBE morgenmøde hos Ergonomic Solutions
Manufacturing om dokumenteret miljøindsats og miljøledelse med
henblik på at dele og udveksle erfaringer om miljøledelse - både i
forhold til de løbende miljøforbedringer og opbygningen af et
miljøledelsessystem.

Mødet var en opstart til en inspirationsgruppe, som arbejder
videre med emnet i efteråret for dem, der har behov for og lyst til
det. Alle NBE-virksomheder er velkomne. Efter sommeren bliver der
udsendt en invitation til det næste møde.  

mailto:maja@csrpraksis.dk
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Arrangementskalender/NBE-Netvaerksmoeder.aspx
http://www.actnow-movement.com/
mailto:nben@aalborg.dk


Krone Vinduer vært for Sustainovation
arrangement om ”Fremtidens bæredygtige
boliger”

Torsdag d. 19. juni var Krone Vinduer vært for et seminar om
bæredygtige boliger med Direktør Kaj Bundgaard og
Produktionschef Carsten Lanzky Jensen i spidsen. Arrangementet
startede med en spændende rundtur i produktionen, hvor
deltagerne blev "sluppet løs" til at gå rundt og se, hvad de gerne
ville, og gerne snakke med de medarbejdere, der arbejdede.

Udover en introduktion til nogle af Krone Vinduers
bæredygtighedstiltag, var der også spændende oplæg fra Jakob
Bøjen fra Lejerbo og Anders Lendager fra Lendager Arkitekter om
fremtidens almene boliger.

 

NBE med i SMART CITY
Aalborg Kommune styrker deres internationale indsats for at skabe mere vækst og udvikling. Det overvejes bl.a., om Aalborg
Kommune skal etablere et internationalt hus, som vil være et tilbud til udenlandske studerende og arbejdstagere. Derudover vil et
internationalt hus også være rettet mod virksomheder, som har behov for at tiltrække kompetent arbejdskraft fra udlandet. 

NBE som demonstrationaspekt
Et internationalt fokus giver også mulighed for at søge diverse midler hjem til kommunen. Bl.a. er Aalborg Kommune ansøger i
Horizon2020 om at være et Smart City fyrtårn, som kommer til at indeholde et fokus på erhvervssamarbejde, hvor NBE
NordDanmark er et af de demonstrationsaspekter, der vil blive inddraget! 

Forudsætninger for at få midlerne til Aalborg er netværk og samarbejder internationalt, så derfor styrkes denne del på et
internationalt niveau. 

Aalborg Zoo er en af de nordjyske turismevirksomheder, der har
valgt at prioritere bæredygtighedsindsatsen.

Artikel fra Deloitte om NBE: Nordjyske
turismevirksomheder tager bæredygtighed til
næste niveau

En række af Nordjyllands største virksomheder inden for turisme
og attraktioner stræber mod at videreudvikle deres arbejde med
CSR og bæredygtighed. Indsatsen bringer nye muligheder, der vil
glæde virksomhederne selv såvel som lokalsamfund og gæster.

Bæredygtig turisme har i flere år været et fremstående punkt på
agendaen i Nordjylland. Regionen byder på utallige grønne
muligheder og oplevelser, og en stor del af de nordjyske turisme-
og attraktionsvirksomheder har investeret i bæredygtige
løsninger. En gruppe af disse har valgt at tage skridtet videre med
ambitioner om at opnå en mere strategisk tilgang til deres CSR-
indsats.

Læs hele artiklen. 

Besøg Grundfos sammen med Energi Nord i
august
Som medlem af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling vil Energi
Nord gerne invitere dig med på et spændende besøg hos
Grundfos DK A/S, Bjerringbro. 

Dagens program:
9.30 Ankomst Grundfos Center, Bjerringbro
9.45 Præsentation af Grundfos SPN
10.00 Kort præsentation af Grundfos produkter til

http://www.csr.dk/nordjyske-turismevirksomheder-tager-b�redygtighed-til-n�ste-niveau


Tirsdag, den 26. august 2014

Vi ser frem til at se jer til denne spændende og inspirerende dag,
hvor der er lejlighed til at udveksle erfaringer og få nye input.

Da der kun er mulighed for et begrænset antal deltagere, sker
tilmelding efter først til mølle-princippet - max. to deltagere pr.
virksomhed. Energi Nord arrangerer fælles transport med
afgang fra Energi Nord, Over Bækken 6, 9000 Aalborg, kl. 7.30.
Der er mulighed for opsamling på ruten til Grundfos.

Tilmelding til arrangementet og fælles transport skal ske senest
den 1. august til vv@energinord.dk
Vi kontakter jer i god tid før arrangementet med de sidste detaljer
samt opsamlingsrute.

10.00 Kort præsentation af Grundfos produkter til
industrien/fjernvarme
10.15 Nye produkter ALPHA2 og MAGNA3 samt
anvendelsesområder
10.45 Energioptimering / Pump audit i industrien
11.15 Energicentralen - Energieffektivisering på Grundfos fabrikker
12.00 Frokost
12.45 Afslutning inden rundvisning på CR fabrikken
15.00 Tak for i dag

NBE vinder Grøn Industrisymbiose opgave
Erhvervsstyrelsen har opgjort, at der er 8 mia. kr. at spare for
danske virksomheder ved at have fokus på ressourceeffektivitet
og industriel symbiose.

I efteråret 2013 har NBE søgt knap en 1. mio kr. hjem til
forundersøgelser af industriel symbiose mellem nordjyske
virksomheder. NBE-netværket har netop fået opgaven de næste 2
år i Nordjylland. Netværket planlægger at realisere dette
potentiale for ressourceeffektivitet i samarbejde med nordjyske
virksomheder.

Efter aftale med virksomhederne kan der findes konkrete cases
med eksempler på grøn industri symbiose.

Puljen til Grønne Ildsjæle er åben

Puljen til Grønne Ildsjæle åbner nu for ansøgninger i 2014. Puljen støtter lokalt
forankrede samarbejdsprojekter, der gennem borgernære formidlingsaktiviteter og
projekter understøtter den grønne omstilling.

Der kan søges støtte til lokalt forankrede projekter i Danmark og konkrete
formidlings- og debataktiviteter vedrørende nye metoder, produkter og
forbrugsmønstre, som fremmer en grøn omstilling med lavere ressourceforbrug.

Ansøgningsfrist den 25. august 2014, kl 12.

Læs mere om puljen på Miljøstyrelsen hjemmeside, hvor der også findes
ansøgningsskema, vejledning mv.

Nyheder fra CSR.dk

Europas grønne by i 2016 kåret i København
Sloveniens hovedstad Ljubljana vandt tirsdag titlen som European
Green Capital 2016 ved et arrangement i Den Sorte Diamant i
København. Fem byer var nomineret til titlen, men det blev
Ljubljana, der blev den fanebærer, der skal inspirere og føre
Europas byer frem imod større grøn bæredygtighed.

Læs mere

Energirenovering er hot
Der var stuvende fuldt i den solvarme konferencesal på toppen af
Dansk Byggeri, da Building Green varmede op til efterårets
bæredygtige begivenhed med morgenseminar om
energirenovering d. 18. juni.

Læs mere her 

http://mst.dk/borger/baeredygtig-udvikling/puljen-til-groenne-ildsjaele/
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/verdens-f�rste-gr�nne-testcenter
http://www.csr.dk/faneb�rer-udviklingen-af-europas-gr�nne-byer-er-nu-fundet
http://www.csr.dk/energirenovering-er-hot
http://www.csr.dk


Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

mailto:heidi.lyhne@aalborg.dk
http://www.nben.dk
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