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Rummelighed og fleksibilitet i indretningen
Et medlemsportræt af Rumas/ Nordjysk Møbelfabrik.
 
Rumas / Nordjysk Møbelfabrik er en af Danmarks største
producenter af ergonomiske kontormøbler. Virksomheden
arbejder bredt med bæredygtige initiativer som f.eks. rummelighed
på arbejdspladsen, energibesparelser og miljøvenlige materialer.
 
"Ved at være blevet en del af netværket NBE, får vi rigtig mange
brugbare input til miljørigtig produktion. Sparring med andre
nordjyske produktionsvirksomheder og dialog med kommune og
kunder, giver os et rigtig godt indblik i hvad og hvordan andre gør i
forhold til miljø og bæredygtighed" fortæller Rikke Kragelund, der
er marketingmedarbejder i virksomheden.
 
Læs hele medlemsportrættet her

Annonce med medlemsrabat
 
Som en service til vore medlemmer har NBE i år lavet en aftale
med NORDJYSKE Medier om, at medlemmer af netværket kan få
10% rabat på annoncer i tillægget ”Det Bæredygtige Nordjylland”.
Tillægget udkommer d. 10. september og sætter fokus på
bæredygtighed i Nordjylland. Læs mere om annoncering i tillægget
her.

Se sidste års tillæg om bæredygtighed her.

Såfremt du er interesseret i at høre nærmere om denne mulighed,
kan du kontakte Jack Højmark Pedersen fra Nordjyske Medier på
jack.pedersen@nordjyske.dk eller 4087 3575.

Grøn vækst og grønne jobs i Nordjylland –
dette års tema for Bæredygtighedsprisen
 
Igen i år uddeles Aalborg Bæredygtighedspris under
Bæredygtighedsfestivalen. Bæredygtighedsprisen 2017 uddeles til
en borger, virksomhed, organisation eller iværksætter, som har
gjort en særlig indsats for den grønne vækst og grønne jobs i
Nordjylland. Det vil sige, at prisen gives til et initiativ, der har skabt
en økonomisk vækst, som samtidig har haft en positiv miljøeffekt
og hjulpet til mere bæredygtighed. I år uddeles prisen i
samarbejde med Region Nordjylland, og derfor er der åbnet op for,
at modtageren kan være fra hele Nordjylland.
 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.dk/2017/06/rummelighed-og-fleksibilitet-i-indretningen
https://nben.dk/wp-content/uploads/2017/06/Det-b�redygtige-Nordjylland.-Till�g-NORDJYSKE-Stiftstidende-10.-sep.-2017..pdf
https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/662/
mailto:jack.pedersen@nordjyske.dk


 
Indstil en virksomhed/organisation/ privat person til prisen senest
d. 20. august 2017. Læs mere om prisen her

KEMIguiden - et gratis tilbud til alle NBE
virksomheder
 
Håndtering af virksomhedens kemiske stoffer kan være en
kompliceret og ressourcekrævende opgave, der kræver systematik
og overblik at løfte. De to NBE virksomheder Aalborg Recycling og
Seritronic A/S er i gang med at gøre sig erfaringer med KEMIguiden
- et værktøj til at lette dette arbejde. Senest har der været afholdt
et hands-on kursus i den praktiske brug af værktøjet og begge
virksomheder er nu i gang med at implementere KEMIguiden i egen
drift. ”Det at arbejde med KEMIguiden synes jeg giver et bedre
overblik end vi havde før” fortæler Villy Kristensen, der er
Kvalitetschef hos Seritronic
 
Medlemskab af Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Norddanmark (NBE) giver fuld adgang til KEMIguiden. Hvis
KEMIguiden kan have interesse for jeres virksomhed, så kontakt
NBE sekretariatet for hjælp til at blive oprettet som bruger af
systemet.

Få tilskud til dit bæredygtige fødevareprojekt
 
Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har åbnet for
ansøgningsrunde 2, hvor du kan søge om tilskud til nytænkende
og bæredygtige projekter, som styrker fødevaresektorens
bundlinje. GUDP er en nytænkende erhvervsstøtteordning, der skal
løse nogle af de vigtigste udfordringer for fødevareerhvervet og
hele samfundet.
 
Udfordringerne er at skabe en større bæredygtighed og samtidig
løse nogle af de klima- og miljømæssige problemer, erhvervet og
samfundet står overfor – samtidig med, at økonomien hele tiden

forbedres, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i
Danmark. Der er ca. 82 mio. kr. i puljen til den nuværende
ansøgningsrunde og GUDP skal modtage din ansøgning senest d.
24. august 2017 kl. 12.00.
Læs mere om GUDP her. 

27 anbefalinger om CØ afleveret til regeringen
 
Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi afleverede den
7. juni 2017 sine anbefalinger. Anbefalingerne sigter mod at skabe
en mere cirkulær økonomi i Danmark, hvor bl.a. grønne
forretningsmodeller skal styrke virksomhedernes
konkurrenceevne. Erhvervsminister Brian Mikkelsen udtaler: ”Vi har
et stort ansvar for at gøre vores samfund grønnere og have en
ansvarlig tilgang til brugen af vores ressourcer, men det skal gå
hånd i hånd med, at vi samtidig skaber et internationalt
konkurrencedygtigt erhvervsliv, der kan skabe vækst og
arbejdspladser. Den cirkulære økonomi er en del af svaret på den
udfordring, og jeg ser frem til at nærstudere anbefalingerne".
Læs anbefalingerne her. 

Nyt liv til gamle roll-ups

https://nben.dk/2017/05/aalborg-baeredygtighedspris-2017-aaben-for-indstillinger
http://www.kemiguiden.dk
http://lfst.dk/tvaergaaende/gudp/
http://mfvm.dk/miljoe/anbefalinger-om-cirkulaer-oekonomi/


 
NBE valgte i foråret at upcycle forældet marketingsmateriale.
Gamle roll-ups kunne ikke længere bruges, da de var blevet lavet
til nu afsluttede projekter eller havde det gamle logo på. Ved at
upcycle de gamle roll-ups kunne de få ny værdi, i stedet for at
ende som affald. Derfor fik eleverne på linjen Kunsthåndværk fra
Aalborg Produktionsskole lov til at trylle med de gamle roll-ups,
hvilket de fik 12 fine indkøbsnet ud af.
 
Læs hele historien her

Afholdte arrangementer i juni
 
Den forgange måned har som altid budt på spændende
arrangementer i NBE. Måneden startede med et fyraftensmøde
hos Merkur Andelskasse, der satte fokus på bæredygtige
investeringer. D 7. juni bød AAU og NBE indenfor til workshop om
cirkulære forretningsmodeller i møbelbranchen.
 
D. 13. juni afholdte NBE Byg netværksmøde sammen med Lean
Construction og Himmerland Boligforening på Fyrkildevej i Aalborg
Øst. Her var udgangspunktet en snak om, hvordan Lean

Construction og bæredygtigt byggeri kan være med til at højne
værdien af et byggeri og selve byggeprocessen. Efter to
spændende oplæg og en givende workshop var der rundvisning på
byggepladsen ved Himmerland Boligforenings aktuelle byggeri på
Fyrkildevej.

God sommer!
 
Sommeren står for døren, og det betyder, at mange virksomheder
snart lukker ned pga. sommerferie. I NBE vil der derfor ikke blive
afholdt netværksarrangementer eller blive udsendt nyhedsbrev i
juli måned. Sekretariatet vil dog være til at træffe hele sommeren
på nben@aalborg.dk og på 99 31 21 69.
 
NBE ønsker alle en god sommer.

Nyheder fra CSR.dk
IKEA går ind i kampen mod madspild
Med det nye initiativ Food is Precious vil IKEA inden 2020 reducere
madspild med 50 procent i alle kædens varehuse. På blot fem
måneder er det lykkes koncernen at reducere sit madspild med 30
procent.

Indspark: Enormt CSR-pres på brands
Ansvarlighed lever i bedste velgående. Fordi presset på
virksomheder aldrig har været større. Ikke alene skal vi have et
”purpose” og et engagement. CSR er også blevet en naturlig del
af forretningen, hvor ansvarligheden sælger varerne.

https://nben.dk/2017/06/nyt-liv-til-gamle-roll-ups
mailto:nben@aalborg.dk


procent.

Læs mere her

af forretningen, hvor ansvarligheden sælger varerne.

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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