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Arrangementer i NBE
Mere væ rdi for alle igennem byggeprocessen – hvad kan vi
hver isæ r gøre?

Mandag den 11. september kl kl. 8.30 – 12.00
Kom og hør branchens nyeste erfaringer – bidrag med din viden til
fremtidens udbuds- og entrepriseformer som bygherre,
projekterende, rådgiver, udførende, leverandør eller interessent.
Læs mere og tilmeld dig her
NBE netvæ rksmøde: Grøn Omstilling er vejen til væ kst og
jobskabelse i Nordjylland

Mandag den 11. september kl kl. 13.00 – 17.00
Jens Gaardbo er vært til netværksmødet, der sætter fokus på grøn
vækst. Dagen byder på oplæg fra Miljøpolitisk chef Karin Klitgaard,
Dansk Industri, Chefkonsulent Jes Clausson-Kaas, Hofor, Salgs og
Marketingchef Peter Hove, Refurb og Emil Erichsen, der har været
på verdensomsejling.
Læs mere og tilmeld dig her

Aalborg Bæredygtighedsfestival
Lørdag den 9. september - åbningsdag
Kl. 10.30

Åbningstale - Borgmester Thomas Kastrup Larsen,

næstformand i NBE Arne Boelt, regionsrådsformand Ulla Astman
og direktør Claus Stig Pedersen, Novozymes
Kl. 12.00 -15.00

Mød din politiker - og få en snak om

bæredygtighed
Derudover vil der være en masse spændende aktiviteter i Aalborg
midtby, hvor du kan bl.a. møde AKKC, AVV, Better World Fashion,
Aalborg Renovation, RenoNord, Råt & Godt, Himmerland
Boligforening, CO2light, DGE, AAU og Lund & Staun.
Tirsdag den 12. september
Byttebørs for byggematerialer (tirs-fre) - NBE og DGE hos Råt &
Godt
Onsdag den 13. september
Grøn vækst og jobskabelse i Region Nordjylland og Aalborg
Kommune - Center for Grøn Omstilling og Region Nordjylland
Torsdag den 14. september
Løvens Grønne Hule - Center for Grøn Omstilling og Business
Aalborg

Lørdag den 16. september
Rundvisning i den nye bæredygtige børnehave i Karolinelund Børnehaven Karolinelund og Lund & Staun
Find flere inspirerende arrangementer her

Bæredygtighed skaber den grønne tråd
Et medlemsportræt af Gabriel A/S
Gabriel A/S er en global tekstilvirksomhed, der producerer
møbelstoffer og en række andre relaterede produkter til
møbelindustrien i ind- og udland. Virksomheden vil gå forrest, når
det gælder bæredygtighed og tilbyder den største kollektion af
miljømærkede møbeltekstiler på markedet. Virksomheden
samarbejder med en række interessenter for at skabe yderligere
miljøforbedringer og har siden opstarten af NBE været medlem.
”NBE er et utroligt spændende vidensnetværk, hvor den sparring vi

har med hinanden i netværket samt de input, vi modtager fra
eksterne oplægsholdere, er med til at sikre os kontinuerlig
udvikling inden for miljø og CSR”, udtaler Director of CSR & Quality
hos Gabriel, Kurt Nedergaard.
Læs hele medlemsportrættet her

NBE politikerrundtur
NBE har gentaget succesen fra sidste år, og havde den 28.
august en gruppe folketingspolitikere med rundt på
virksomhedsbesøg i Nordjylland. Her skulle de se, hvordan 5
forskellige virksomheder arbejder med bæredygtighed på hver sin
måde. Turen i år gik til Brønderslev Forsyning, Altuglas, Better
World Fashion, Vraa Dampvaskeri og Aalborg Lufthavn. Deltagerne
fra folketinget var Lise Bech, Bent Bøgsted, Søren Gade og Simon
Kollerup. Politikerne var meget interesserede i virksomhedernes
arbejde med bæredygtighed, og har allerede efterspurgt en
lignende tur næste år.
Du kan finde mere information om turen samt slides fra dagen på
NBEs hjemmeside.

Nye muligheder for nordjyske virksomheder
Med en investering på over 20 mio. kr. skal der øget fokus på at
reducere energi- og ressourceforbruget hos nordjyske
virksomheder. NBE skal varetage indsatsen, der er støttet af
Vækstforum Nordjylland. Projektet, der går under titlen
”Bæredygtig Vækst Gennem Energi- og Ressourceeffektive
SMV’ere”, løber over tre år. I den periode vil 100 virksomheder
sammen med NBE jagte besparingspotentialet, der gavner miljøet.
I samarbejde med den enkelte virksomhed gennemgår et hold

erfarne fagpersoner virksomhedens energi- og ressourceforbrug
samt affaldsgenerering. Derudover vil 65 af disse virksomheder
deltage i et innovationsforløb, der byder på individuel sparring i
forhold til nye grønne forretningsmodeller, hvor der er fokus på
styrkede konkurrencefordele via bæredygtige projekter.
Hvis du vil høre mere om projektet, kan du kontakte projektleder,
Anne Mette Dalum, på 25202420 eller
anne.mette.dalum@aalborg.dk

Nyheder fra CSR.dk
UNDP: Bæredygtighed er et
konkurrenceparameter

Fleksibelt elforbrug er vejen til den grønne
omstilling

Topchefer skal gøre en indsats for at opfylde FN’s verdensmål,

Fleksibelt elforbrug er en oplagt måde at sikre integreringen af

mener nordisk UNDP-direktør. Til gengæld er der også oplagte

vedvarende

forretningsmuligheder i de 17 globale bæredygtighedsmål.

virksomhedsledere.

Læs mere her
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Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside

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

Find os på LinkedIn
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