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Velkommen til NBE's nyhedsmail. Her kan du læse om de aktiviteter, der sker i øjeblikket i NBE NordDanmark, om hvordan du kan få
mere ud af netværket og læse nyheder om bæredygtighed generelt.
 

Borgmester Thomas Kastrup Larsen nævner
NBE i forbindelse med grøn omstilling
Kilde: Nordjyske, By&Liv Aalborg d. 9. oktober 2012

"Jobvækst kan fortsætte" udtaler Aalborgs Borgmester Thomas
Kastrup Larsen i Nordjyske i denne uge. Ifølge Nordjyske, mener
Borgmesteren, at NBE spiller en betydelig rolle, når det handler
om vækst hos virksomhederne. 

"Der er ingen tvivl om, at vi skal gøre alt for at forbedre
konkurrenceevnen generelt, men netop med eksempelvis
grønne arbejdspladser har det vist sig, at det kan lade sig gøre
at skabe vækst i en globaliseret verden, siger den fungerende
borgmester, der i den forbindelse peger på, at der, hvor
udviklingen er, vil der også skulle være industri produktion. 

I den sammenhæng spiller Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling en betydelig rolle. "Det kan måske lyde lidt
langhåret, men faktisk er nogle af vores største virksomheder
med i netværket" siger borgmesteren.   

I Kommunens Erhvervsplan 2010-2014 understreges
det, at netop den grønne sektor sammen med
informations- og kommunikationteknologi, IKT,
sundhedsteknologi samt det arktiske område er
bestående styrkeområder, som kan få kommunen til
at klare sig i den globalisering, der i disse år sætter
ikke mindst industriproduktionen under stærkt pres.

Vellykkede morgenmøder om genanvendelse
Som opfølgning på netværksmødet d. 28. august 2012 hos Aalborg
Havn, afholdt Marius Pedersen d. 18. september et morgenmøde
for NBE-virksomheder om genanvendelse.
 
Mødet startede med en kort introduktion til Marius Pedersen A/S -
såvel deres landdækkende aktiviteter som dem, der foregår i
Aalborg. Dernæst var der rundvisning på Marius Pedersens store
plads, hvor der håndteres store mængder plastaffald i form af både
folie og faste plastfraktioner (som f.eks. havemøbler), rent
træaffald, pap/papir, blandet brændbart (som sorteres i
genanvendelige fraktioner og rest til forbrænding) samt elektronik-
skrot. Affaldet kommer fra forskellige erhvervskunder og
kommunale genbrugspladser samt andre indsamlingsordninger (e-
skrotordningen).

Morgenmøderne afholdes for at skabe en ramme for vidensdeling
og erfaringsudveksling mellem nordjyske virksomheder. Mødet hos
Marius Pedersen resulterede bl.a. i, at alle aktører blev enige om,
at de bør samarbejde om at blive bedre til upscaling af affald og at
udnytte affald som en råvare til produktion af nye, værdifulde

Deltagerne blev inspireret af morgenmødet

"Vi er blevet inspireret til at skabe vores eget overblik over
hvad vores affald, som vi alt sammen sender til genbrug –
egentlig bliver til i den sidste ende." - Quality Manager Mette
Due, Fibertex A/S

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


udnytte affald som en råvare til produktion af nye, værdifulde
produkter.

Se referat, deltagerliste m.m. her.  

 

"Det var et fint møde, godt arrangeret og med super
forplejning. TAK til MP for det. Dejligt at se produktionen og
deres "færdigvarer" klar til videre genanvendelse. En
interessant branche i takt med tidens efterspørgsel efter
bedre og mere optimal anvendelse af ressourcerne." -
Environmental Manager Preben Andreasen, Aalborg Portland
A/S

Efterspørgslen efter morgenmødet var så stor, at
Marius Pedersen ugen efter afholdt endnu et
morgenmøde med samme dagsorden. 

Har du  idéer til, hvordan vi arbejder videre med
genanvendelse i NBE? Måske et ønske om en
genanvendelsesportal / affaldsbørs eller andet - så hører vi
meget gerne fra dig. Vi vil meget gerne være med til at
formidle kontakter mellem NBE virksomheder - så har din
virksomhed fx overskydende materialer eller mangler råvarer,
så kontakt os.
Kontakt: hlj-teknik@aalborg.dk.  

Fortæller I omverdenen om jeres miljøtiltag?
- Tilmeld dig NBE netværksmøde d. 6.
november 2012

Hvordan kommunikerer man om grønne initiativer til
leverandører og kunder? 

Det kan være vanskeligt at profilere miljøkompetencer og
arbejdet med bæredygtighed på den rette måde. Nogle
virksomheder glemmer endda at fortælle om denne del af
deres virksomhed. Formidling af miljøtiltag kan imidlertid give
konkurrencefordele og er derfor et meget relevant
fokusområde for alle virksomheder - store som små. Selv de
mindste tiltag i en grøn retning kan være relevante at fortælle
om - fx at man er en del af NBE!

Der har i NBE været stor efterspørgsel efter dette emne.
Netværksmødet denne gang vil derfor have fokus på, hvordan
man som virksomhed fortæller omverdenen om sine grønne
tiltag.

Netværksmødet afholdes d. 6. november 13.00-17.00 i
Aalborg.
Tilmeld dig allerede nu til hlj-teknik@aalborg.dk
Dagsorden udsendes snarest.

Miljø er et af de områder, hvor det er nemmest at være
konkret og målrettet i sin kommunikation, fordi CSR-
arbejdet inden for miljø og klima ofte kan måles. Det
kan for eksempel være i forhold til forbrug af vand i
produktionen, energiforbrug, kubikmeter CO2-
udledning eller lignende. Udregningerne i sig selv kan
være komplicerede, men hvis de først er lavet og
bruges af virksomheden, er det oplagt at bruge dem
aktivt i kommunikationen.

Det forventes, at syv ud af ti virksomheder og
kommuner i Danmark bruger flere ressourcer på at
kommunikere om klima og miljø det kommende år, end
de gjorde det foregående. Dermed tegner sig et billede
af, at danske virksomheder og kommuner ikke har ofret
deres klimaengagement i lyset af den økonomiske
krise.
Kilde: Mannov.dk

NBE indstiller Gabriel A/S til CSR
Environmental pris
I sidste NBE nyhedsbrev beskrev vi
SilentSolution fra Gabriel A/S. På grund af
dette produkt valgte NBE at indstille Gabriel A/S
til Environmental Price til dette års CSR
AWARDS. 

Gabriel A/S har med SilentSolution udviklet et
helt nyt skærmvægsprodukt med fokus på
genanvendelse af

"Hos Gabriel er vi selvfølgelig meget stolte over, at folk udenfor vores virksomhed
lægger mærke til de tiltag vi gør, og særligt også når de mener, at det
kvalificerer os til en pris for vores arbejde. Integrationen af miljøarbejdet i
Gabriels forretningsmodel går mange år tilbage, og for os er miljøarbejdet en
integreret og ufravigelig del af det at drive virksomhed i dag.

SilentSolution er i høj grad udviklet ud fra tanken om, at en virksomhed skal tage
stilling til, hvad der skal ske med dets produkter, når de ikke længere skal
bruges til deres første formål. Ideen er at sikre, at materialernes kvalitets
bevares, således at vores ressourcer udnyttes bedst muligt. Hos Gabriel mener
vi, at produkternes 'next life' er noget alle virksomheder bør forholde sig til – og

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Netvaerksmoeder/Morgenmoeder.aspx
mailto:hlj-teknik@aalborg.dk


affaldsprodukter. SilentSolution er et
lyddæmpende materiale til brug i skærmvægge
og møbler samt lofts- og vægbeklædning.

Læs indstillingen 

vi ser også at vores omverden i stigende grad stiller krav om dette. 

Vi bruger mange ressourcer på at dele vores visioner omkring bæredygtighed og
forretning med omverdenen. Blandt andet gennem Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmank, som har været så venlige at indstille os til
denne pris. Vi er meget taknemmelige for at andre virksomheder og
organisationer ser os som en kilde til inspiration, men vi ved også at det kræver
fortsat fokus og indsats for at være berettiget til at have denne status."
 -Project Manager QEP Joan Thiesen fra Gabriel A/S

SilentSolution gik desværre ikke videre til CSR AWARDS i blandt de mange andre
spændende miljøprojekter.

Læs mere om CSR AWARDS 2012

Henrik og Henrik, som er med i NBE, vinder titlerne som årets
matchmakere
Lektor Henrik Riisgaard fra AAU og erhvervskonsulent Henrik Dam fra Hjørring ErhvervsCenter
er henholdsvis blevet tildelt prisen som "Årets Interne Matchmaker" og "Årets Eksterne
Matchmaker" 2012. 

Aalborg Universitet (AAU), som står bag prisen, har et mål om, at den viden, forskere og
studerende er med til at skabe, skal komme virksomheder og samfundet i øvrigt til gode. AAU
lægger derfor stor vægt på samarbejde med erhvervslivet. 

"Som underviser er det meget tydeligt at se, hvordan samarbejdet med konkrete
virksomheder øger de studerendes kompetencer i at agere professionelt indenfor
miljøområdet. Derfor er det naturligt at forsøge at bygge endnu flere bæredygtige broer
mellem AAU's studerende og det nordjyske erhvervsliv - bla. igennem NBE" siger Lektor Henrik
Riisgaard fra AAU.

Også set fra erhvervscenteret side giver samarbejdet mellem virksomheder og universiteter
stort udbytte:

"En 3-4 mdrs. studenterpraktik kunne være en mulighed for en virksomhed, der f.eks. ønsker
inspiration og hjælp til at få igangsat en markedsføringskampagne eller for en virksomhed,
der har behov for at sætte fokus på forandringsledelse. Mulighederne er mange", siger Henrik
Dam og tilføjer "Det er vores erfaring at virksomhederne oplever et stort udbytte ved at få
nogle studerende til at kigge på virksomhedens problemstilling med friske øjne. Desuden er
det sjældent muligt for virksomheden at arbejde så koncentreret, som de studerende har
mulighed for. Det er der ofte ikke tid og ressourcer til". 

Der er adskillige matchmakere tilknyttet Aalborg Universitet, som er samlet under et centralt
sekretariat. Læs mere om matchmaking. 

Hvis din virksomhed har en udfordring, som en studerende kan være med til at løse, så
kontakt NBE og hør om mulighederne: Henrik Riisgaard - henrik@plan.aau.dk. 
 

Ole Sohn bliver gjort opmærksom på NBE ved
besøg i Aalborg
Erhvervs- og Vækstminister Ole Sohn aflægger Aarhus Kommune og
Aalborg Kommune besøg mandag den 29. oktober. 

Dagsprogrammet består af en formiddag i Aarhus med fokus på
iværksætteri og en eftermiddag i Aalborg med fokus på grønne
virksomheder og globalisering.

Indholdet af besøget i Aalborg bliver et virksomhedsbesøg med fokus på

Få indflydelse på
konceptet for Plan for
Bæredygtig
Forretningsudvikling
Det er besluttet at gennemføre
et afklaring- og procesforløb med
udvalgte virksomheder i forhold
til at påbegynde udarbejdelse af
"Plan for Bæredygtig
Forretningsudvikling". 

http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Nyhedsarkiv/Gabriel-AS-indsstilles-til-CSR-Award.aspx
http://www.csrfonden.dk/default.asp
http://www.match.aau.dk/Om+AAU+Matchmaking


omstillingsevne, innovation og globalisering samt et dialogmøde med
virksomhedsledere om udfordringer og perspektiver for grønne
virksomheder i Danmark og globalt.

I Aalborg uddeles en brochure til Ole Sohn og de øvrige deltagere, der
fortæller om Aalborg Kommunes erhvervsindsats med afsæt i
Kommunens Erhvervsplan med titlen 'Den globale erhvervsby'. NBE er
her beskrevet som et grønt erhvervsnetværk, som fremmer fokus på
klima og grønne jobs.
 

Er din virksomhed interesseret i
at deltage?

Medlemsvirksomhederne i NBE er
forpligtet til at udarbejde en Plan
for Bæredygtig
Forretningsudvikling. Projektleder
Lene Nielsen påpeger, at det er
et vigtigt arbejde:

"Strategien skal medvirke til
fortsat at understøtte arbejdet
med bæredygtighed på
virksomhederne og løfte det ind i
forretningsudviklingen."
 
Det er essentielt, at planen er
strategisk og målrettet initiativer,
hvor bæredygtig kan give værdi
for virksomheden.

Kontakt NBE, hvis det har din
interesse (lmn-
teknik@aalborg.dk)

Urban Design Studio 2012
Fra 22.- 29. september, 2012, blev der i nært samarbejde med flere NBE virksomheder, Aalborg Kommune, Himmerland
Boligforening, Aalborg Universitet og Columbia Universitet fra New York gennemført et intenst undervisningsforløb for mere end 50
kandidat- og ph.d. studerende. Under titlen Urban Design Studio kastede de deltagende studerende, undervisere, virksomheder,
kommunale afdelinger og boligforeningen sig ud i udfordringen om fremtidens Aalborg.

I fem tværfaglige, multikulturelle teams blev der arbejdet med integrerede og holistiske problemstillinger som 1) KICK-START AF
INNOVATION in between viden og produktion; 2) OPDYRKNING AF DET DYNAMISKE UNIVESITET in between det lokale og globale; 3)
SKABELSE AF SAMMENHÆNGSKRAFT in between kvarterer; 4) OMSTILLING FRA AFFALD TIL PRODUKT in between boligkvarterer og
industri; og 5) STYRKELSE AF LOKALT IVÆRKSÆTTERI in between beboere og marked.

Dette arbejde tog afsæt i, at den bæredygtige vækst i byen er afhængig af alle facetter og alle skalaer af byens liv, fra global
sammenhæng til lokale borgeres velfærd. Initiativer som eksempelvis omdannelse af Aalborgs centrale havnefront repræsenterer
vigtige, nye investeringer i genoprettelsen og revitaliseringen af Aalborgs indre by. Urban Design Studio udforskede den næste
generation af investeringer, som, selv om fokus er uden for bymidten, er af lige så stor betydning for Aalborgs samlede fremtid.
Ved at gentænke ideen om City-in-Between, rejser arbejdet centrale og afgørende spørgsmål om betydningen af inklusiv vækst og
visionerne for Aalborg Øst, som kan vise dette område som værende en del af ÉN HEL BY. Aalborg Østs fremtid er Aalborgs fremtid,
og udviklingsmulighederne IN BETWEEN (i mellem) eksisterende strukturer af indre, ydre og globale Aalborg er meget spændende.

De første resultater er præsenteret og tilgængelige online. Arbejdet fortsætter dog indtil januar 2012, hvorefter studerende fra
Aalborg Universitet vil præsentere resultaterne på en udstilling i CWO Huset.
 
Yderligere informationer, herunder om mulighed for at medvirke i fremtidige Studios, kan fås hos program koordinator Martin
Lehmann - 9940 8422, martinl@plan.aau.dk

Fornyelsesfonden og Deloitte inviterer til konference om grønne
forretningsmodeller
Konferencen sætter fokus på, hvordan omstilling til en grøn og bæredygtig forretning kan
styrke danske virksomheders bundlinje og konkurrenceevne. Grønne forretningsmodeller
sigter mod at forbedre forretningen gennem genanvendelse og optimering af
ressourceforbruget i virksomhedens produkter/services, processer og forsyningskæde. 

Der vil være mulighed for at drøfte din virksomheds specifikke udfordringer med Deloittes
eksperter på området. 

Konferencen og tilskudsprogrammet henvender sig særligt mindre og mellemstore
produktionsvirksomheder og andre virksomheder, som har et større ressourceforbrug

http://sdrv.ms/UN0Lak


forbundet med deres ydelser. Der vil dog der være mulighed for, at en enkelt stor
virksomhed også kan deltage.

Tid og sted
23. oktober 2012 09.00 - 15.00 Weidekampsgade 6, 2300 København S

25. oktober 2012 09.00 - 15.00 Åboulevarden 31, 8100 Aarhus C

Få mere information og tilmeld dig på Deloittes hjemmeside
 

9 anbefalinger til grøn omstilling i Danmark
Kilde: Erhvervsmagasinet CSR 

Erhvervspanelet for Grøn Omstilling overrakte fredag ni konkrete
anbefalinger til miljøministeren om, hvordan vi offensivt udnytter
ressourcekrisen til at skabe ny vækst i Danmark.

Rapporten er udarbejdet af Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, og
den blev fredag overrakt til miljøminister Ida Auken. Erhvervspanelet
består af førende erhvervsledere, arbejdsmarkedets parter,
erhvervsorganisationer, forskere og grønne organisationer, og de
har sammen fundet frem til ni konkrete anbefalinger i undersøgelsen.

1. anbefaling lyder bl.a.: "Danmark skal udvikle og implementere
innovative grønne helhedsløsninger, der skal gøre os til
internationalt foregangsland og udstillingsvindue"

Læs mere her 

Nyt netværk skal fremme bæredygtige
indkøb
Kilde: Erhvervsmagasinet CSR, Lasse Andersen

Tunge danske virksomheder som Grundfos, Danske Bank
og Rambøll deltager i et nyetableret virksomhedsnetværk,
der skal fremme indkøb af miljømærkede produkter.

Det er Miljømærkning Danmark, der er initiativtager til
netværket, som har fået det mundrette navn: "Vi køber
miljømærket – Et netværk for indkøb med omtanke".
 
Til at starte med består netværket af IF Forsikring, Danske
Bank, Steen & Strøm, Rambøll, Grundfos og Nykredit.
Fremover skal de lære af hinandens erfaringer på området
og sparre med Miljømærkning Danmark om nye områder
eller produkter, som eventuelt kan miljømærkes.

Læs mere her
 

Mere vidensdeling i NBE?
For at fremme vidensdelingen blandt NBE virksomhederne vil vi
gerne sætte kontaktpersoner ved hver enkelt virksomhed på NBE's
hjemmeside. Flere har efterspurgt kontaktoplysninger efter
netværksmøder, og vi vil meget gerne give jer muligheden for at
kontakte hinanden. 

Send derfor gerne kontaktoplysninger på den/ de personer, som I
ønsker, skal stå på hjemmesiden til hlj-teknik@aalborg.dk.

Kontaktoplysningerne vil komme til at stå under virksomheder i
netværket.

Tak for hjælpen!

Hjælp os til at hjælpe jer!
Hvis I har en idé til et projekt eller en
konkret problemstilling i din NBE
virksomhed, så kontakt jeres
sagsbehandler eller NBE's
projektleder Lene Mariane Nielsen
(lmn-teknik@aalborg.dk) og hør om
mulighederne for støtte.

I NBE har vi en lang række af
muligheder for at bistå jeres arbejde:
studerende, studentermedhjælpere,
jobtræningspersoner, energirådgivere
og erhvervskonsulenter.  

Vi vil meget gerne hjælpe jer videre
med jeres idéer, projekter og
problematikker - så bare kontakt os!  

www.nben.dk

http://www.deloitte.com/view/da_DK/dk/dk-events-da/5deccf49aaa99310VgnVCM3000001c56f00aRCRD.htm?oper=REG
http://csr.dk/erhvervspanel-giver-9-anbefalinger-til-b%C3%A6redygtig-v%C3%A6kst
http://www.csr.dk/nyt-netv%C3%A6rk-skal-fremme-b%C3%A6redygtige-indk%C3%B8b
http://baeredygtigterhverv.hjoerring.dk/Baeredygtigt-Erhverv/Virksomheder-i-netvaerket.aspx
http://www.nben.dk
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