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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Oktober 2016

Invitation: NBE netværksmøde "Spar på
energien"
Medlemmer af NBE inviteres til stort netværksmøde under temaet
”Spar på energien” torsdag d. 17. november kl 13.00 – 17.00.
Mødet afholdes hos Aalborg Lufthavn, der netop har skiftet alle
pærer i landingsbanen ud til LED.
Bliv klogere på hvordan du får en lavere el-regning, og hør
praktiske eksempler fra en række virksomheder, der fortæller om
solceller, energioptimeringer og meget andet. Dagen afsluttes
med en workshop, hvor der bliver mulighed for at se nærmere på
et af temaerne.
Læs mere om mødet og tilmeld dig her.

Øvrige arrangementer
November
spændende
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byder

arrangementer
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hos

NBE

netværksmødet

netværkets
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på
og

samarbejdspartnere.
21. november: Vækst gennem socialt ansvar
Hvordan kan de nordjyske virksomheder tage et socialt ansvar,
som giver positivt udslag på bundlinjen?
Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Øst.
24. november: Genvindingsseminar med Stena Recycling
Seminaret handler om genvinding af aﬀald, og hvordan vi sammen
kan gøre genvinding til en rentabel og bæredygtig forretning.
Fuglsøcenteret, Dragsmurvej 6, 8420 Knebel.
30.

november:

De

almene

boliger,

energisystemet

og

bæredygtighed i praksis
Himmerland Boligforening og SBi inviterer til konference om de
almene boligers rolle i den bæredygtige udvikling.
AAU København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

AVL vinder miljøpris
NBE virksomheden Aage Vestergaard Larsen A/S (AVL) har vundet
Mariagerfjord Miljøpris 2016. Virksomheden i Mariager har siden
stiftelsen i 1972 arbejdet med forædling af plastaﬀald til nye

genanvendelige råvarer. Begrundelsen for hædersprisen skyldes
ifølge miljøkomitéen; ”virksomhedens ihærdighed og nytænkning i
at genanvende plast, der gør en stor forskel for, hvordan
plastaﬀald

bliver håndteret

i Danmark og

genanvendt

som

ressource til nye produkter”.
Miljøprisen bestod ud over æren af en gavecheck på 5000 kr., som
modtagerne af prisen, Gitte Buk Larsen og Franz Cuculiza, valgte
at fordoble, hvorefter de donerede det samlede beløb på 10.000
kr. til ”Knæk Cancer 2016” som blev afholdt lørdag den 29.
oktober.

Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017
Har du et arrangement, et projekt eller en god idé, der kan blive
en del af Aalborg Bæredygtighedsfestival 2017, så kom og vær
med til infomøde i Utzon Centeret d. 18. november 2016.
Program:
8.30 Morgenmad og velkomst ved Rådmand Lasse P. N. Olsen
8.40 Præsentation ved borde
8.55 Præsentation af Bæredygtighedsfestivalen
9.10 Hvordan var det at være med i 2016 - erfaringer fra deltagere
9.30 Netværk, ideer og kaffe
Tilmeld dig her.

Tilskudspulje til socialøkonomiske
virksomheder
Erhvervsstyrelsen har i denne måned åbnet op for ansøgninger til
tilskudspuljen

til

forretnings-

og

markedsudvikling

af

socialøkonomiske virksomheder. Puljen er på 5 mio. kr., og der kan
ansøges om mindst 50.000 kr. og højst 1 mio. kr. Der skal
ansøges i et af de to følgende spor: Markedsudvikling gennem
strategiske

partnerskaber

socialøkonomiske

eller

virksomheder.

Forretningsudvikling

Ansøgningsfristen

i

er den

6.

januar 2017 kl. 12:00.
Læs mere på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Tilskud til miljømærkning af tøj og tekstiler
Miljøstyrelsen

ønsker

at

udbrede

konkret

erfaring

med

miljømærkning samt de miljømæssige fordele, der følger med en
licens. Derfor opfordres virksomheder nu til at søge tilskud til
konsulenthjælp med henblik på at få miljømærket virksomhedens
tøj

eller

tekstiler

med

Svanemærket

eller

EU

miljømærket

Blomsten. Der er ansøgning frist 22. november 2016.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Strategisk Miljøledelse
Den 26. oktober var Aalborg Portland vært for et møde om
strategisk miljøledelse. Henriette Nikolajsen fra Aalborg Portland
indledte mødet med at fortælle om erfaringer med miljøledelse i

praksis efterfulgt af et oplæg af Henrik Riisgaard fra AAU, som
præsenterede resultaterne fra den nyeste forskning på området i
forhold til den nye miljøledelsesstandard certiﬁcering fra sidste år,
ISO 9001:2015.
Derudover præsenterede Lene Nielsen fra NBE et tilbud til små og
mellemstore virksomheder om at få lavet en gratis GAP-analyse,
som

kan

hjælpe

virksomhederne

med

at

kortlægge

deres

miljøindsats i dag i forhold til, hvor de gerne vil hen. Afslutningsvis
var der en spændende rundvisning med bus på Aalborg Portlands
arealer.
Se præsentationer m.v. her.

Energieffektiv drift via vedligehold
Bravida

udgjorde

d.

27.

oktober

rammerne

for

et

NBE

eftermiddagsmøde, som handlede om, hvordan virksomheder kan
opnå energieﬀektiv drift gennem service og vedligehold på de
tekniske installationer. Ved at fokusere på energieﬀektiv drift
muliggøres ressourceoptimering, som har været efterspurgt i
netværket.

Der blev klarlagt et enormt potentiale for energistyring, hvormed
energiforbruget kan optimeres og begrænses ved at fokusere på
vedligeholdelse,

drift

og

service

i højere

grad

gennem en

integreret vedligeholdelse- og energiplan.
Læs mere om mødet her.

LinkedIn
NBE er også at ﬁnde på LinkedIn, hvor der hele tiden opdateres
med

relevante

nyheder.

Her kan

du

løbende

følge

med

i

netværkets aktiviteter og tilmelde dig arrangementer samt blive
opdateret på- og inspireret af- nye tiltag inden for bæredygtighed
og grøn omstilling.
Find NBE på LinkedIn

Nyheder fra CSR.dk
Bæredygtighed kræver engagement – på
begge sider
Hvis

en

virksomhed

skal

have

succes

med

Danfoss bygger fremtidens infrastruktur
Eﬀektivitet, indsigt og innovation er vejen mod en bedre fremtid
en fastslår Danfoss, der på Responsible Energy sætter fokus på den

bæredygtighedsstrategi, så skal den skabe engagement, både eﬀektive udnyttelse af byens kræfter og energier til at skabe et
internt og eksternt, lød det blandt andet på førstedagen af Ethical bæredygtigt hele
Corporations konference om bæredygtige forsyningskæder.
Læs mere her

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til lene.buhl@aalborg.dk

Find os på LinkedIn

Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet

