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God Sommer :)

NBE deltog på Folkemødet på Bornholm
Der var en summen af politik, erhverv og alle mulige forskellige
emner i de mange telte langs Allinge Havn til Folkemødet i juni.
Over 2400 debatter på de 4 dage Folkemødet varede, så der var
mange spændende emner oppe at vende.
NBE deltog med to debatter om henholdsvis "Overskudsvarme
kan spare 300.000 tons CO2" og "Oﬀentlige indkøb som barriere
for bæredygtig innovation". Der var spændende input i begge
debatter – og der var god diskussion mellem debattørerne, som
bl.a.

var

Borg-mester

Arne

Boelt,

Miljøchef

Michael

Damm, Direktør Jens Højer Borgmester Leon Sebbelin.
Debatterne blev introduceret med en video om emnerne – se
videoen om Overskudsvarme og om Offentlige udbud.

Der gøres status i Hjørring
– en fortælling af Lokalprojektleder Maj-Britt Jensen.
Da NBE blev til en forening, besluttede vi i Hjørring os for at
besøge alle medlemsvirksomhederne, for få en status på arbejdet
i NBE.

Vi har indtil nu besøgt 11 virksomheder, og vi forsætter

efter sommerferien, hvor vi supplerer med besøg ved mulige nye
NBE virksomheder.
Henrik Dam fra Hjørring Erhvervscenter har også deltaget, ofte
sup-pleret af virksomhedens miljøsagsbehandler og et par gange
også af universitetet. Det har været inspirerende at besøge alle
virksomhederne, og vi glæder os til at besøge endnu flere.
NBE er kun noget i kraft af virksomhederne og jeres ønsker. Et af
formålene med virksomhedsbesøgene var at få inspiration til det
videre arbejde i NBE. Møderne har indtil nu ført til 13 ideer til
bæredygtighed projekter og 15 ideer til udvikling af netværket. Et
par af ideerne er: understøttende netværk for virksomhedernes
kommunikatører,

samt

arrangementer

om

lean,

sikkerhed,

energiledelse og lokale indkøb. Vi arbejder videre med alle ideerne
og er glade for al inspirationen.
God sommer.

Debatten er sat i gang med Mads Svaneklink, udviklingskonsulent ved industriens uddannelser, som ordstyrer.

Nyheder i NBE
I NBE kan vi nu glæde os over at være oppe på i alt 81 medlemsvirksomheder, i Aalborg og Hjørring kommuner. Vi satser på
at vokse os endnu større i nærmeste fremtid - med indtæden af
flere kommuner i netværket.
NBE

kan

desuden,

efter

ny casesamlings-pjece,
økonomi.

Vi

har

sommerferien,

hvor

samlet

præsentere

omdrejningspunktet
10

gode

historier

er

en

cirkulær

fra

vores

medlemstvirksomheder, om hvordan virksom-hederne har arbejdet
med

bl.a;

samarbejde,

bæredygtigt
grønne

forbrug,

konkurrencefordele,

netværksbaseret
bæredygtigt

design

og grøn industri symbiose.
Hvis du er interesseret i at få nogle eksemplarer tilsendt, kan
du kontakte Tove Hansen i Aalborg: tih-mef@aalborg.dk.

Det Grønne Rejsehold
Projekt Det grønne rejsehold har til formål at identificere og understøtte

nordjyske

små

og

mellemstore

virksomheders

(SMV) potentiale til at udføre grønne omstillingsprocesser.
Det grønne rejsehold består af hhv. studerende og nyuddannede
med en grøn proﬁl (det grønne guld), erfarne mentorer indenfor
grøn om-stilling (det grå guld) og nordjyske SMV'er. Rejseholdet
rejser ud til virksomhederne og gennemfører miljømæssige og
økonomisk

fordel-agtige

projekter

i

virksomhederne.

Disse

projekter skal sikre ressource- og konkurrencemæssige fordele i
virksomhederne, og herved identiﬁcere vækstmuligheder, som
skal fastholde arbejdspladser og skabe nye jobs.
Læs mere her

Bliv sponsor for Aalborg
Bæredygtighedsfestival
Som sponsor for Aalborg Bæredygtighedsfestival støtter I lokale
initiativer om grøn omstilling og fremmer dermed små og større
projekter, som skal få Aalborg skubbet i en grøn retning.
Ved at støtte med 5000 kr. får I bl.a.:
Logo i Bæ redygtighedsavisen - bliver trykt i ca. 100.000
eks.
Som de eneste får sponsorer logo på festivalens Tshirts.
Video om jeres bærdygtighedsarbejde op på storskæ rm.
Bæredygtighedshistorier

delt

på

festivalens sociale

medier.
Optræder

som

sponsor

for

festivalen

på

bl.a.

hjemmesiden.
4 billetter til Arrangement d. 18. september.
2

fribilletter

til

Aalborg

Z oo

til

sponsorer!
Læs mere om fordelene ved at være sponsor her.

de

første

10

Bæredygtige projekter i Dubai – kan I byde
ind?
Som

samarbejdspartner

med Act NOW

får NBE-virksomheder

mulighed for at byde ind på byggeprojekter - i forbindelse med
EXPO 2020 -, i Dubai, herunder blandt andet:
En bæredygtig Sports by (Dansk investor), et bæredygtigt General
Konsulat, en vuggestue (Dansk arkitekt), samt en skole efter
danske principper - både i Dubai og i Abu Dhabi.
Der bliver afholdt en rundbordssamtale i august med Act NOW,
hvor I kan høre mere om mulighederne. Datoen meldes ud
snarest.

Erhvervscamp 2015
Torsdag og fredag d. 20. og 21. aug., i DGI Huset Nordkraft,
Aalborg.
Innovationskampagnen TagFat er gået sammen med Væksthus
Nord-jylland og de nordjyske erhvervskontorer, om at sætte fokus
på kompetenceudvikling og netværk mellem de oﬀentlige erhvervsfremmeaktører i Nordjylland.
På ErhvervsCAMP2015 har du mulighed for at få en faglig
vitaminindsprøjtning med nye trends og input, og på samme tid
kan

du

lære

dine

kollegaer og

samarbejdspartnere

i hele

Nordjylland bedre at kende.
Se programmet og tilmeld dig her.

Grøn Indkøbspris 2015
I Grøn Indkøbsuge, overrækker Forum for Bæredygtige Indkøb en
Grøn Indkøbspris til en aktør, der har bidraget ekstraordinært til at
fremme grønne indkøb. Prisen uddeles på årskonferencen i uge
45.
Du har nu mulighed for at indstille en oﬀentlig eller privat
virksomhed – eller en anden aktør – til at modtage Grøn
Indkøbspris 2015. Ansøgningen skal indsendes til Forum for
Bæredygtige Indkøb senest 11. september 2015.
Læs mere her.

Green Network
Green Network tilbyder nu din virksomhed en plads i et nyt projekt,
der har til hensigt at styrke vidensgrundlaget og metoderne til at
arbejde med bæredygtighed som en integreret del af forretningen.
Projektet

fokuserer

forretningsudvikling
forandringsprocesser.

i
og

særdeleshed

på

produktion

af

Se videoen,

der

to

aktiviteter:

lærings-

forklarer

mere

projektet.
Læs mere Green Network eller på projektets hjemmeside.

og
om

Nyheder fra CSR.dk

Bæredygtige produkter trodser forbrugeres
fodslæb
Hvordan ser vejen frem ud for bæredygtige produkter, og hvorfor

Vand – knap ressource og forretningsmulighed
Tiden med vand som en rigelig resource er ovre. Det giver allerede
fordele til danske virksomheder. Men alle skal forstå det nye
vandparadigme.

kommer der stadigt flere, selvom salget ikke altid imponerer? Det
handler om innovation, værdier og risici.

Læs mere

Læs mere

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet. Send til
heidi.lyhne@aalborg.dk

www.nben.dk

