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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
 
Maj 2016

NBE Morgenmøde om Lean Construction - en
vej til bæredygtighed
 
Den 9. juni 2016 afholder NBE morgenmøde om Lean Construction.
På morgenmødet stiller vi skarpt på, hvordan byggeprocesser kan
optimeres, så vi bliver mere effektive og opnår bedre kvalitet i
byggeriet. Vi glæder os til et spændende morgenmøde, hvor COWI
og Lund & Staun fortæller om deres erfaringer med Lean
Construction. COWI er vært for morgenmødet, der finder sted på
Visionsvej 53, 9000 Aalborg, kl 7.30 – 9.30.  
 
Program: 
07.30: Velkomst med kaffe og brød - v/NBE og Morten Haugaard
Jacobsen, Regionsdirektør hos COWI A/S
07.45: Lean Construction & bæredygtighed - v/Randi Muff
Christensen, Projektleder hos COWI A/S
08.20: Lean Construction ud fra entreprenørens perspektiv -
v/Michael Lund, Adm. Direktør hos Lund & Staun
08.55: Afrunding og tak for i dag
09.00-09.30: Netværk (for dem der har tid og lyst)  
 
Tilmelding sker via NemTilmeld senest d. 8. juni 2016, kl. 12.00.

Invitation til netværksmøde om Miljøledelse
 
Mandag den 13. juni kl 13.00 - 16.00 er Siemens Windpower vært
for et spændende netværksmøde om strategisk Miljøledelse.
Mødet er primært henvendt til virksomheder, som i en længere
årrække har beskæftiget sig med miljøledelse. Til netværksmødet
vil der bl.a. være oplæg fra Siemens, Aalborg Universitet og
Grundfos.  
 
Tilmeldingen er åben her - hvor der også vil blive uploaded et
endeligt program snarest.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/55/�
https://nben.nemtilmeld.dk/54/ �


Kig forbi NBEs nye hjemmeside
 
Du kan nu møde NBE i nye omgivelser. Hjemmesiden er blevet
redesignet og fremstår nu med helt nyt design. Designet og
opbygningen er resultatet af usabilitytests foretaget af
netværkets medlemmer, hvorfor vi blandt andet har forbedret
strukturen og søgefunktionen, så det nu er nemmere og mere
brugervenligt at navigere rundt på sitet.
 
Så kig forbi: www.nben.dk 

Følg Det Grønne Spor hos AVV
 
Nu bliver det nemmere at følge Det Grønne Spor, når du besøger
genbrugspladsen på Miljøvej i Hjørring. Asfalten har nemlig fået
grøn farve på den rute, der fører forbi containerne til
genanvendelse af pap, papir, plast, træ osv. Containerne til
genanvendelse er placeret som de første, når man kører ind på
genbrugspladsen og er dermed lette at finde. Vejen til
containerne til brændbart affald er til gengæld blevet lidt længere,
og der er asfalten er farvet rød.
 
Tiltaget er et forsøg, der er igangsat af NBE virksomheden AVV
sammen med Miljøstyrelsen og Hjørring Kommune.

Brødkasser af 100% genbrugt plast
 
Langt det meste plast, der bliver indsamlet fra husstande i
Danmark ender med at blive eksporteret eller brændt. Men nu har

NBE virksomheden Aage Vestergaard Larsen i samarbejde med to
andre danske virksomheder bevist, at det kan lade sig gøre at
lave nye plastprodukter i høj kvalitet af det plast, der ellers ryger
til forbrænding. Produktet af samarbejdet er brødkasser, der er
lavet af 100 % genanvendt plast.
 
”Det er første gang i Danmark – og i både Norden og Nordeuropa
– at det er blevet påvist, at det kan lade sig gøre at lave et
kvalitetsprodukt ud af genanvendt plast, som er indsamlet fra
private hussstande og på genbrugspladser” udtaler Franz
Cuculiza, der er administrerende direktør for Aage Vestergaard
Larsen.
 
Læs hele nyheden her.

Støt Aalborg Bæredygtighedsfestival - bliv
sponsor og få fordele!
 
Din virksomhed har nu mulighed for at støtte op om lokale
initiativer og deres arbejde med den grønne omstilling, når der
den 10. – 17. september 2016 afholdes Aalborg
Bæredygtighedsfestival.
 
Støt festivalen og få en masse fordele. Læs mere om de forskellige
sponsorpakker her.    

http://www.nben.dk
http://avl.dk/industrien-kan-bruge-plastaffald-fra-husholdningerne/


sponsorpakker her.    
 
Læs mere om Aalborg Bæredygtighedsfestival her.

Green Lean arrangement på Aalborg Havn
 
Den 24. maj inviterede Erhvervsnetværk 9220 og NBE til et
spændende inspirationsmøde om Green Lean, hvor
virksomhederne: Aalborg Havn, Siemens Wind Power, Aalborg
Universitet, UCN og Rambøll bl.a. delte ud af deres erfaringer med
brugen af green lean og nudging i deres miljøarbejde.
 
Derudover blev deltagerne kastet ud i en workshop, hvor de
indbyrdes skulle diskutere og sortere affald.

NBE til Naturmødet
 
NBE deltog i Naturmødet 2016, som løb af stablen d. 26. - 28. maj i

Hirtshals. NBE afholdt en debat om virksomheder og natur samt et
åbent netværksmøde om bæredygtig turisme. Til debatten om
virksomheder og natur fortalte NBE virksomheden Greenway, om
deres planer om at plante frugttræer på deres uudnyttede arealer
mens Anne Eskildsen, gjorde os lidt klogere på biodiversitet og
Philip Hahn-Petersen fra Habitats fortalte om formidling og vild
natur. Til arrangementet om bæredygtig turisme præsenterede
VisitNordjylland og Center for Regional og Turismeforskning de
trends og tendenser inden for turisme. Derudover fortalte Aalborg
Zoo, Nordsøen Oceanarium og Limfjordsrådet om deres
spændende bæredygtige projekter.
 
Du kan se slides og læse mere på vores hjemmeside under debat
om virksomheder og natur eller åbent netværksmøde om
bæredygtig turisme.

Green ALLEY award 2016
 
Er du ung iværksætter? Sidder din virksomhed med den mest
innovative forretningsidé inden for cirkulær økonomi, og er
din forretningsmodel relateret til bevarelsen af ressourcer og
minimering af affaldsstrømme? Så bør du måske overveje at
ansøge om deltagelse i konkurrencen om Green Aalery Award
2016. 
 
Der er ansøgningsfrist for at deltage i konkurrencen den 27. juli
2016.
 
Læs mere om Green Alley Award og ansøg her.
 
 

Måske vi har den rette medarbejder til din
virksomhed?
 
Står du og mangler en medarbejder, som kan varetage konkrete

http://b�redygtighedsfestival.dk/media/4391685/sponsorbrochure.pdf
http://b�redygtighedsfestival.dk/
https://nben.dk/2016/05/27-maj-2016-debat-om-virksomheder-og-natur-en-del-af-naturmodet
https://nben.dk/2016/05/27-maj-2016-abent-netvaerksmode-om-baeredygtig-turisme-en-del-af-naturmodet
http://green-alley-award.com/


Står du og mangler en medarbejder, som kan varetage konkrete
opgaver i din virksomhed, kan vi måske være behjælpelige med at
finde den rette. Vi modtager løbende CV'er fra studerende og/eller
færdiguddannede, som har en masse ny viden at byde ind med. På
nuværende tidspunkt har vi bl.a. disse spændende profiler i vores
database:
 
Jingjing Gao - Ph.D i miljøvurdering, planlægning og ledelse
Kontakt: jingjing.gao@outlook.com / tlf. 6090 7930
Carlos Roberto Fonseca - Kandidat i Information Technology (IT)
Management
Kontakt: crfonseca@gmail.com / tlf. 4280 0281

Bruger din virksomhed bisphenol A (BPA)?
 
EU's agentur for fødevaresikkerhed iværksætter nu en
undersøgelse af bisphenol As effekt på sundheden. Kemikaliet er
bl.a. mistænkt for at have en hormonforstyrrende effekt. Bisphenol
A bruges til at fremstille polycarbonatplast, der bl.a. bruges i
elektronisk udstyr, samt epoxyharpikser, i maling,
vindmølleproduktion, overfladebelægninger m.m.  
 
Såfremt din virksomhed benytter bisphenol A, er du velkommen til
at kontakte NBE, så vi kan undersøge mulighederne for
bortskaffelse eller kemikaliesubstitution.
 
Kontakt Mette Bøgh på e-mail mette.boegh@aalborg.dk eller via
telefon 9931 2429

Nyheder fra CSR.dk
Trivsel på arbejdspladsen afhænger af
kollegaerne
En undersøgelse fra HK viser, at gode kollegaer er vigtigere end
en god chef - og sågar vigtigere end en god løn.

Læs mere her

Rapport: Bæredygtighed er vigtigere end
mange ledere tror
Investorer lægger mere og mere vægt på bæredygtighed, når de
skal placere deres midler. Alligevel undervurdere mange
virksomheder behovet for en strategi på området, viser ny
rapport.

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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