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Generalforsamling i april
 
Der er nu 100 personer herunder 5 nordjyske borgmestre, der har
tilmeldt sig NBEs netværksmøde med generalforsamlig - vil du også
med? Arrangementet afholdes d. 25. april kl 16.30 - 19.00 og
efterfølges af spisning samt muligheden for at få en rundvisning
bag kulissen hos IKEA, der er vært for mødet. Derudover er vi
glade for at kunne præsentere Steen Hildebrandt, der holder et
oplæg om FN’s 17 bæredygtighedsmål og deres betydning for det
nordjyske erhvervsliv fremadrettet. Steen Hildebrandt er en
efterspurgt foredragsholder inden for ledelse og står bl.a. bag
bogen ”Vækst og Bæredygtighed”.
 
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Vi vil også være grønne i morgen
Et medlemsportræt af virksomheden CO2LIGHT
 
Aalborgvirksomheden både rådgiver og leverer LED-løsninger til
virksomheder verden over. Belysning spiller nemlig en vigtig rolle
og kan forbedre både arbejdsmiljø og velvære på arbejdspladsen.
”Udover at reducere elregningen med op til 70 %, kan det rigtige
lys også afhjælpe hovedpine og ultimativt nedsætte sygefravær i
virksomheder” Fortæller CO2LIGHTS netværksrepræsentant,
Charlotte Balling. Udover at gavne personalet, gavner LED også
miljøet. Her gør CO2LIGHT også meget ud af, at fortælle om de
grønne tiltag, til åben-hus-arrangementer. ”Jeg synes, at vi har en
forpligtelse til at inspirere andre og byde ind på de områder, hvor
vi kan. Det handler i sidste ende om at værne om vores fælles
fremtid. I den sammenhæng er NBE en konstruktiv og god
tværfaglig platform at være en del af ift. sparring med andre
virksomheder, der også har fokus på grøn erhvervsudvikling og
bæredygtige tiltag generelt.” udtaler Charlotte.
 
Læs hele portrættet her.
 
Ønsker din virksomhed at blive den næste til et NBE portræt, så
kontakt kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl på
lene.buhl@aalborg.dk. 

Fokus på bæredygtige skindjakker
 
NBE virksomheden, Better World Fashion, laver lækre skindjakker
af genbrugsmaterialer. Deres forretningsmodel er cirkulær og
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giver fx mulighed for leje og tilbagekøb af jakker. Netop denne
interessante forretningsmodel, har vakt international interesse og
ført til, at Ellen MacArthur Foundation har skrevet en artikel om
virksomheden. Se artiklen her. 
 
Derudover er Better World Fashion netop blevet certificeret B-corp
med imponerende 101 point. Find deres miljøpåvirkningsrapport
her.

AVL fremhæves som forgangsvirksomhed af
Plastindustrien
 
Gennem samarbejde med blandt andet HOFOR og Vejle Kommune,
har Aage Vestergaard Larsen A/S, gennemført flere løsninger på
genanvendelse, og er på den måde gået i front. Problematikkerne
har være genanvendelse af rørrester i hovedstadsområdet og
skraldespande i Vejle.
 
Det er blandt andet de to eksempler, som har givet AVL en plads,
som det gode eksempel, i Plastindustriens nye katalog, som
illustrerer eksempler på genanvendelse.
 
Læs hele historien her.

Kom til infomøde om Aalborg
Bæredygtighedsfestival
 
Deltag i infomøde om Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017 og bliv
klogere på, hvilke muligheder du har, når du deltager i festivalen.
Mødet er både for de erfarne arrangører og de nye grønne. 

Som inspiration kan du høre DGE fortælle om deres erfaringer ved
at deltage. De afholder derudover små workshops med temaerne:
Bæredygtigt energi, byggeri og transport, Bæredygtigt forbrug,

Bæredygtigt mad og Social bæredygtighed. Så kom og vær med!

Mødet bliver afholdt torsdag den 20. april 2017 kl. 16.30-17.30 på
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby - lokale 160.

Arrangementet er gratis og festivalen serverer kaffe og kage.
Du kan tilmelde dig her.
 

NBE til Karrieremessen
 
NBE deltog d. 7. marts i Karrieremessen i Gigantium, der er en
årligt tilbagevendende begivenhed, hvor studerende og ledige kan
møde kommende arbejdsgivere.
 
På NBEs stand kunne de studerende møde DGE, Det Grønne
Rejsehold, NBE Byg, Business Aalborg, House of Energy, Center for
Grøn Omstilling og AAUs karrierecenter. Der var mange
interesserede forbi standen for at høre nærmere om
mulighederne for praktik, jobs, studiejobs og meget andet.  
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mulighederne for praktik, jobs, studiejobs og meget andet.  

Nyheder fra CSR.dk
Aalborg Havn er Danmarks første CO2-
neutrale havn
I2010 kunne en målsætning om at blive CO2-neutral synes at have
lange udsigter. I dag er realiteterne imidlertid en anden – Aalborg
Havn er nemlig den første CO2-neutrale havn i Danmark.

Læs mere her

Elsket af alle, forstået af få
Cirkulær økonomi bringer løfter om øget vækst og oven i købet
en mere bæredygtig slags. Men mange er stadig i tvivl om, hvad
vi egentlig snakker om, når vi snakker om cirkulær økonomi.

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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