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Nye virksomheder i netværket
 
NBE byder velkommen til de nye virksomheder, der har meldt sig
ind i netværket. Vi ser frem til samarbejdet med: DONG Energi,
Aalborg Vognmandsforretning, Better World Fashion, Haugaard &
Nielsen, Altuglas International Denmark, MAN Diesel & Turbo,
Ingstrup Mejeri, Bleschu, Vej og Park i Jammerbugt Kommune,
Genbrugspladserne i Jammerbugt Kommune og Induflex.

Nye deltagere på det Grønne Rejsehold
 
Så har de nye deltagere på det Grønne Rejsehold (DGR)
gennemført det intensive Grønne Kursus på 8 hele dages
undervisning i bæredygtighed, grøn omstilling, projektledelse,
udarbejdelse af businessplaner mv. DGR består i 2016 af 30
personer med mange forskellige uddannelsesretninger fra Aalborg
Universitet – heraf er 17 nyledige og 13 er stadig under
uddannelse.

Frem til 21. september 2016 arbejder DGR ude hos 8 forskellige
NBE-virksomheder med konkrete projekter, som virksomhederne
ønsker belyst. Derefter vil en række af især de nyledige være klar
til at tage en ny udfordring op hos en ny virksomhed, som ønsker
hjælp til realisering af et konkret grønt projekt. 

Kunne din virksomhed tænke sig at komme i betragtning til noget
sådant, så kontakt NBE Mette Bøgh, tlf. 9931 2429 eller
mette.boegh@aalborg.dk.

NBE fokuserer på plast som tema
 
Plast er et fantastisk materiale - det er fleksibelt, stærkt og kan
produceres i et utal af former. Men plast fremstilles i dag primært
ved at anvende fossile ressourcer (olie), og er dermed ikke
bæredygtig på lang sigt. Samtidig er plast, der tabes i
værdikæden, et miljø- og sundhedsmæssigt problem.
 
NBE fokuserer derfor tematisk på plast. Dette fokus handler om at
finde innovative løsninger, at udfordre tænkemåder og skabe
bedre mulighed for, at den værdifulde plastressource kan
opsamles og upcycles i Nordjylland, så der skabes værdi og lokale
arbejdspladser. 

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


Guld i plastaffald
 
At affald er en ressource, der kan være mange penge værd, viser
nyt samarbejde mellem HOFOR og NBE virksomheden Aage
Vestergaard Larsen (AVL) med al tydelighed. Ud over den
økonomiske besparelse kan parterne også glæde sig over et
lavere CO2-udslip.
 
HOFOR er Danmarks største forsyningsvirksomhed og har hvert år
en del renoveringsprojekter på deres vandledningsnet, hvor der
bruges PE-HD-rør med en PP-kappe. HOFOR og AVL har derfor lavet
et samarbejde for at undersøge, hvilke mængder rørstumperne
udgør samt om bortskaffelsen kunne foregå på en miljømæssig
forsvarlig måde. Der er p.t. allerede afhentet flere læs rør i
forbindelse med HOFORs projekter rundt omkring, hvorefter det
bliver oparbejdet, processet og forædlet hos Aage Vestergaard
Larsen A/S. De to virksomheder kan konkludere, at samarbejde er
en succes! Bare et læs har resulteret i over 10 tons ”ny”
plastressource, der ellers før ville være blevet smidt væk, brændt
eller eksporteret ud af landet som affald.  

Kommende arrangementer
 
Efteråret byder på masser af spændende arrangementer hos NBE
og vores partnere og medlemmer. Arrangementerne kan give dig
inspiration til arbejdet med bæredygtighed.

11. oktober: Morgenmøde hos Bravida om driftsoptimeringer
11. oktober: Konference om energilagring med House of
Energy
26. oktober: Gå-hjem møde om Miljøledelse
Medio november: NBE netværksmøde om energi – program
følger

Aalborg Bæredygtighedsfestival 2016
 
Aalborg Bæredygtighedsfestival blev skudt i gang lørdag den 10.
september. På dagen viste Aalborg Kommunes Borgmester,
Thomas Kastrup-Larsen, rundt i Aalborg. Første stop på rundturen
var hos den bæredygtige børnehave, der er ved at blive opført i
Karolinelund, som både Bjerg Arkitektur og Lund & Staun er en del
af.
 
De besøgende kunne også møde NBE og flere af netværkets
virksomheder rundt om på byens pladser. Resten af ugen bød på
masser af bæredygtige arrangementer og flere af NBE
virksomhederne inviterede indenfor til åbent hus eller rundvisning.
 
Læs mere her.

Netværksmøde: fra affald til ressource
 
Over 100 interesserede deltagere mødte op, da NBE afholdte stort
netværksmøde under temaet ”fra affald til ressource” den 12.
september hos Rambøll. Her blev deltagerne inspireret af oplæg
om affaldssortering, nudging og industrielle symbioser fra Aalborg

http://house-of-energy.dk/events/energilagring/
https://nben.dk/2016/09/nbe-og-aalborg-baeredygtighedsfestival#more-2203�


om affaldssortering, nudging og industrielle symbioser fra Aalborg
Universitet, Rambøll, Gamle Mursten, IKEA og Miljøstyrelsen. 
 
Dagen blev afsluttet med affaldsmatchmaking, der satte fokus på
mulighederne for at danne industrielle symbioser mellem
netværkets virksomheder. Resultatet blev  flere potentielle
samarbejder om bl.a. paller, bigbags, træ og mursten m.m.
 
Du kan finde oplæg m.v. fra dagen på NBEs hjemmeside. Du kan
også høre Spæncom og Kingo Karlsen, der blev interviewet om
netværksmødet hos P4. 

Formiddagsmøde: Værdien af det
bæredygtighedscertificerede byggeri
 
Tirsdag den 13. september stod i byggeriets tegn, da
NBE afholdte formiddagsmøde under temaet: "Værdien af det
bæredygtighedscertificerede byggeri". Formiddagen bød bl.a. på
spændende oplæg fra aktørerne bag den nye børnehave i
Karolinelund, samt FCS Danmark, Green Building Council og
Nepcon, som fortalte nærmere om, hvordan
certificeringsordninger kan give god mening både for miljøet og for
bundlinjen.
  
Du kan finde oplæg m.v. fra dagen på NBEs hjemmeside. 

Startskuddet for Green Building A-Z har lydt
 
Den 27.-28. september lød startskuddet for det EU-financiserede
projekt, Green Building A-Z, da der blev afholdt Kick Off i
Aalborg. Projektets 11 partnere fra henholdsvis Sverige, Norge og
Danmark mødtes for at indlede det 3-årige samarbejde, hvor der
på tværs af landegrænserne skal arbejdes på at skabe flere
bæredygtige og energieffektive offentlige byggerier via konkrete
byggeprojekter, netværksskabelse og kompetenceløft hos både
offentlige og private aktører.
Der vil i løbet af projektperioden blive afholdt forskellige
aktiviteter, hvor alle interesserede virksomheder er velkomne til at
deltage.
 

Morgenmøde om "Tekstiler - miljøvenlig
rengøring og forlænget levetid"
 
Onsdag den 28. september inviterede Kymi Rens til morgenmøde
om mulighederne i at rengøre tekstiler på en miljøvenlig måde,
samt hvordan man forlægner tekstilernes levetid.
De fremmødte deltagere blev vist rundt på tekstilvirksomheden og
introduceret for de skånsomme og miljøvenlige rensemetoder,
som slider mindre på tekstilerne, og som dermed sikrer en
længere levetid. Afslutningsvis var der rig mulighed for
erfaringsudveksle virksomhederne imellem.

Erhvervscamp Thy
 
De Nordjyske Erhvervskontorer, Værksforum Nordjylland og
Væksthus Nordjylland afholdt i samarbejde med Thy Erhvervsforum

https://nben.dk/2016/09/httpsnben-dk201609httpsnben-dk20160912-september-2016-netvaerksmoede-fra-affald-til-ressource12-september-2016-netvaerksmoede-fra-affald-til-ressource
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4nord/p4-eftermiddag-2016-09-12#!/01:38:12
https://nben.dk/2016/09/13-september-2016-nbe-formiddagsmoede-vaerdien-af-det-baeredygtighedscertificerede-byggeri


Væksthus Nordjylland afholdt i samarbejde med Thy Erhvervsforum
deres årlige ErhvervsCAMP d. 8 og 9 september 2016. NBE deltog
d. 9 september med 2 sessioner om Grøn Omstilling. De to
sessioner var ret godt besøgt, i alt deltog ca. 40 lokale
erhvervsmedarbejdere og vi havde en god dialog om hvad
virksomhederne får ud af at deltage i netværket. Fra NBE deltog
vores formand Jens Højer, projektleder Lene Nielsen,
Erhvervskonsulent Henrik Dam og lokal projektleder Maj-Britt
Jensen.  

Nyheder fra CSR.dk
Kvinder i supply chain: Det går fremad, men
god plads til forbedringer
Kvinder er generelt underrepræsenterede på topplan i
transportbranchen. En ny rapport fremhæver de mange fordele
ved at inddrage flere kvinder, specielt på ledelsesniveau.

Læs mere her

København vinker endegyldigt farvel til kul
En ny, københavnsk kraftværksblok skal fra 2020 fyre med
bæredygtig biomasse. Dermed er kulafbrænding i hovedstaden
en saga blot, og ambitionen om CO2-neutralitet kommer et stort
skridt nærmere.

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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