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Mød Connie Hedegaard til NBEs næste
netværksmøde
 
Den 18. maj holder NBE stort netværksmøde hos Nordsøen
Oceanarium. På mødet har du mulighed for at møde Connie
Hedegaard, der er gæstetaler til arrangementet. Du kommer også
til at høre fra Region Nordjylland, Dansk Industri og Aalborg
Universitet. Som afslutning uddeles prisen for "Nordjyllands mest
cirkulære virksomhed 2017". Arrangementet afholdes i samarbejde
med det Nordjyske Virksomhedspanel som en del af Naturmødet
2017.
 
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

Oplev det nye teater til bæredygtig
byvandring
 
Tirsdag d. 9. maj sætter NBE fokus på bæredygtigt byggeri på en
byvandring i Hjørring i samarbejde med Bjerg Arkitektur. På
byvandringen vil vi komme forbi Hjørring Stadion, Hjørring
Gymnasium og Svanelunden. Byvandringen afsluttes i de smukke
rammer hos det nye Vendsyssel Teater, hvor der vil blive serveret
kaffe og sødt. Under kaffen skal vi høre om brugeroplevelsen af
bæredygtigt byggeri ved Maria Troelsen, der er
specialestuderende ved AAU. 
 
Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.

 
Mediazoom 2017
 

Bæredygtig miljørådgivning i højsædet
Et portræt af NBE virksomheden DGE
 
DGE er en værdibaseret miljøvirksomhed med miljø som
kernekompetence. I deres arbejde fokuserer de på bæredygtig
miljørådgivning, som projektchef og geolog, Henrik Melgaard
fortæller; ”Vi er optaget af, hvordan vi kan sikre os mod
klimaforandringer ved at være smarte og intelligente i vores
byudvikling, men hvor vi samtidig har fokus på genanvendelse af
ressourcer. Kort sagt hvordan vi sikrer de bedste løsninger
erhvervslivet imellem.”
 
DGE fokuserer også på vidensudveksling og sparring med andre
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virksomheder og organisationer i Nordjylland: ”Nordjylland er
innovativ og nytænkende, når det kommer til bæredygtighed. Med
EU-støttede projekter og fyrtårnsprojekter på tværs af
Skandinavien har NBE virkelig formået at sætte Nordjylland på
verdenskortet med hensyn til bæredygtig udvikling. Det er her,
bevægelserne sker, og for at være en aktiv medspiller på den
udvikling er DGE i dag medlem af NBE” udtaler Henrik Melgaard.
 
Ønsker din virksomhed at blive den næste til et NBE portræt, så
kontakt kommunikationsmedarbejder, Lene Buhl på
lene.buhl@aalborg.dk. 

Plast og cirkulær økonomi
 
NBE har nomineret Aage Vestergaard Larsen A/S til Plastprisen
2017 for deres arbejde med bæredygtighed og genanvendelse af
plast. Virksomheden er nu udvalgt som en af de 5 virksomheder,
der skal kæmpe om prisen. Læs mere om indstillingen her.
 
Bæredygtighed betyder meget hos Aage Vestergaard Larsen, og
de inviterer derfor til et stort arrangement om cirkulær økonomi
(CØ) onsdag d. 3. maj. Dagen vil byde på oplæg om cirkulær
økonomi fra forskellige vinkler, og der vil være mulighed for at
komme på rundvisning på fabrikken. Læs mere om mødet her.

Skolemøbler skal genbruges
 
Aalborg Kommune har nu som den første kommune i landet startet
et ambitiøst projekt, der har som formål at istandsætte og
genanvende læringsmiljøer – til glæde for miljøet, skolernes
budgetter og børnene. Projektet skal skabe rammerne for,
hvordan man kan genanvende og reparere møblerne til
klasseværelserne på skolerne. Pga. manglende tidligere erfaringer
med at indarbejde cirkulær økonomi i et udbud, var det fra starten

klart, at der skulle nytænkes. Derfor indledte Aalborg Kommune et
samarbejde med Aalborg Universitet, NBE, skolerne, Det Grønne
Rejsehold og Miljøministeriets rejsehold for Grønne Indkøb. Det nye
udbud adskiller sig fra normale udbud ved, at det fokuserer på
cirkulær økonomi i de betingelser, der stilles til udbudstagerne.
 
Læs hele historien her.

Udsolgt generalforsamling
 
Den 25. april 2017 afholdte NBE en vellykket generalforsamling.
IKEA’s flotte lokaler skabte den perfekte ramme for en
frembringende aften, hvor den nye bestyrelse blev valgt. Aftenen
startede med oplæg fra IKEA, der fortalte om deres tiltag og
praktiske erfaringer med bæredygtighed. Lige nu implementerer
de f.eks. nye løsninger til kundernes affald, så kunden kan sortere
det allerede i køkkenet og efter Aalborg Kommunes nye
genbrugsordning. Steen Hildebrandt, ph.d. og professor emeritus i
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organisations- og ledelsesteori kom med aftenens vigtigste ord;
”Business as usual er for tabere- og vi andre arbejder med
bæredygtighed”. Steen understregede, hvor uhyre vigtigt NBE og
netværkets medlemmers arbejde er. Han understregede også at
netværket er en frontløber, som resten af Danmark kunne lære
noget af. Arrangementet sluttede af med svensk tapasbord i samt
en rundvisning bag kulissen.
 
På NBEs hjemmeside kan du finde et link til de 17
bæredygtighedsmål samt præsentatoner m.v. fra arrangementet.

Året der gik
 
Du kan nu læse NBEs årsberetning for 2016. Folderen indeholder
bl.a. en hilsen fra netværkets formand og næstformand samt
hovedtrækkene fra NBEs 2020 strategi og en liste over
bestyrelsesmedlemmerne i det forgangne år. Derudover kan du
også læse mere om netværkets projekter og aktiviteter. Den
indeholder også grønne historier fra de 11 kommuner i regionen
og statements fra netværkets medlemmer.
 
Find årsberetningen her. 

Cirkulær økonomi på dagsordenen
 
Hele to ministre bød velkommen da Dansk Industri d.23.marts
afholdte konferencen ” Cirkulær Økonomi - Fremtidens forretning”
 – og NBE var med blandt deltagerne. At både erhvervsminister
Brian Mikkelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
prioriterer at være til stede til en konference om cirkulær økonomi
understreger det miljømæssige og det økonomiske potentiale, der
er i denne dagsorden.  Derudover fremhævede Brian Mikkelsen, at
’Danmark har et historisk ansvar for at være i front på
ressourcedagsordenen’ og Esben Lunde Larsen pointerede, at vi
er ’moralsk forpligtede’ i forhold til at finde bæredygtige løsninger.
Franz Cuculiza fra NBE virksomheden Aage Vestergaard Larsen
sidder med i regeringens advisory board for cirkulær økonomi, og
han var med til at lede arrangementets workshop. Opgaven var at
komme med input og ideer til de anbefalinger, som de snarligt skal
fremlægge for regeringen. Oplevelsen fra konferencen var at der
var stor interesse og opmærksomhed i forhold til den måde vi
arbejder med cirkulær økonomi i NBE. Det at vi tænker på tværs og
inddrager forskellige typer af virksomheder, offentlige
organisationer og videns institutioner i samme netværk er noget
særligt som andre meget gerne vil lære noget af.

Nyheder fra CSR.dk
Hilton sparer 3,8 milliarder kroner via intern
bæredygtighed
Fra 2009 og frem til i dag har hotelgiganten Hilton sparet omkring
3,8 milliarder kroner gennem virksomhedens platform LightStay,
der kan analysere miljøpåvirkninger på alle kædens hoteller.

Læs mere her

donaid-hjertet viser forbrugeren vej til
velgørenhed
Der er godt nyt til alle, der gerne vil lade deres penge række
længere ud i verden end til deres egen indkøbskurv. donaid
mærkningsordningen giver nemlig forbrugerne mulighed for at
støtte velgørenhed direkte gennem deres indkøb.

Læs mere her
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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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