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Nye virksomheder i netværket
 
Vi byder velkommen til følgende virksomheder, som har meldt sig
ind i NBE:  Rumas A/S, Nordjysk Møbelfabrik A/S, IKEA Aalborg,
Sejlstrup Entreprenør Forretning, Merkur Andelskasse Aalborg,
Dansk Anodiserings Industri A/S og Søren Enggaard A/S. Vi ser
frem til samarbejdet. 
 
Husk, at du altid kan finde en opdateret liste over alle
medlemsvirksomhederne på NBEs hjemmeside.

Invitation: workshop vedr. cirkulære
forretningsstrategier
 
NBE og AAU afholder onsdag d. 7. december en workshop om,
hvordan danske virksomheder arbejder med cirkulære
forretningsmodeller og kan opnå strategiske konkurrencefordele
herved. Ud over et oplæg om det fælles projekt mellem AAU og
NBE under navnet ”Bæredygtig produktion 3.0” v. Arne Remmen vil
tre nordjyske virksomheder præsentere deres erfaringer med
cirkulære forretningsmodeller. Sidste tilmeldingsfrist er d. 5.
december.
 
Læs mere og tilmeld dig arrangementet her.
 

Rejehår bliver til minkfoder
 
NBE har i samarbejde med Region Nordjylland og Business Region
North Denmark (BRN) udgivet en folder om industrisymbioser.
Folderen indeholder otte cases, hvor du bl.a. kan læse mere om,
hvordan rejehår bliver til minkfoder, eller hvordan brugte bøjler får
et nyt liv hos et renseri.
 
Læs folderen elektronisk eller kontakt NBEs sekretariat, hvis du
ønsker et trykt eksemplar. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://nben.dk/virksomheder
https://nben.nemtilmeld.dk/76/
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1664/�


Aalborg Portland reducerer energiforbruget
 
Den cementproducerende NBE virksomhed, Aalborg Portland,
arbejder intenst med miljøforbedringer. De har fra 2011-2015
investeret 213,3 mio. kroner i klima- og miljøforbedringer, hvilket
nu giver afkast i form af et reduceret energi- og ressourceforbrug.
 
Læs hele artiklen her. 

Strategien er klar
 
NBE har vedtaget en 2020 strategi, der fokuserer på ambitionen
om en bæredygtig erhvervsudvikling i Nordjylland, der fremmer den
cirkulære økonomi. Strategien har fire strategiske spor, som skal
forfølges de kommende år: Den regionale udvidelse af netværket,
udvikling af nye og eksisterende indsatsområder,
internationalisering og strategiske alliancer.
 
Læs hele strategien her. 

Netværksmøde v. Aalborg Lufthavn
 
 
17. november 2016 var Aalborg Lufthavn vært for et

netværksmøde under temaet ”Spar på Energien”. Direktør Søren
Svendsen bød velkommen, og Kim Bermann præsenterede
energibesparelser på hele 93 %, ved at lufthavnen har skiftet til
LED belysning i hele landingsbanen. Derudover fortalte Niels Sloth
fra Region Nordjylland om regionens klimaregnskab og dets
potentialer, og endelig fortalte Martin Brix fra Eniig om deres
energistyringssystem, som kan hjælpe virksomheder og
organisationer med at kontrollere og optimere deres
energiforbrug. Dernæst var der en spændende rundvisning hos
lufthavnen, som blev afsluttet med tre workshops om henholdsvis
LED, energistyring og solceller.

Netværkets sagsbehandlere blev opdateret på
energi
 
Torsdag d. 24.november var miljøsagsbehandlere fra hele
netværket samlet til et spændende kursus om energi. Steen Lund
Sømod, som er energirådgiver hos Eniig, afholdte kurset, som gav
de lokale miljøsagsbehandlere inspiration til, hvor og hvordan de
kan spotte mulige energibesparelser ved tilsyn hos virksomheder.
Miljøsagsbehandlerne blev samtidig inviteret til et kursus om plast
i januar. 

http://www.licitationen.dk/article/view/300223/aalborg_portland_reducerer_energiforbruget#�
http://www.e-pages.dk/aalborgkommune/1604/
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark


Nyheder fra CSR.dk
GRI - fra guidelines til standard
Global Reporting Initiative (GRI) har nået en ny milepæl. Det, vi har
kendt som guidelines inden for virksomheders rapportering om
bæredygtighed, er nu blevet til standarder, og dermed er GRI nu
ikke længere blot en facto standard.

Læs mere her

Kunstakademi og Sustainia vil omdanne FN’s
verdensmål til eksportmuligheder
et Kongelige Danske Kunstakademi vil sammen med Sustainia få
nye, danske eksportmuligheder ud af FN’s 17 verdensmål.

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

http://csr.dk/gri-fra-guidelines-til-standard
http://csr.dk/kunstakademi-og-sustainia-vil-omdanne-fn?s-verdensm�l-til-eksportmuligheder
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:lene.buhl@aalborg.dk
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