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NBE arrangementer i oktober
 
Morgenmøde om Lean ved DLG
Torsdag den 12. oktober kl. 8.00 - 9.30
Kom og hør fabrikschef Per Nielsen fortælle om DLG's arbejde med
Lean og de store besparelser, som produktionen har opnået
igennem brugerdrevet Lean. Storgaard Innovation har hjulpet
processerne i gang hos DLG og vil fortælle om de gode eksempler
fra virksomheden og Lean verdenen.
Læs mere og tilmeld dig her
 
Infomøde om udbud og bæredygtigt offentlig byggeri –
hvilke krav stilles og hvordan efterleves de?
Onsdag den 25. oktober kl. 9.00 - 12.00
Green Building AZ og NBE Byg inviterer til informationsmøde
omkring udbudskravene til bæredygtighed i offentlige byggerier. I
løbet af formiddagen kan man få indblik i forskellige erfaringer og
tilgange til bæredygtighedskrav ved offentligt byggeri.
Læs mere og tilmeld dig her
 
 

Himmerland Boligforening vinder Aalborg
Bæredygtighedspris 2017
 
Under Aalborg Bæredygtighedsfestival blev NBE virksomheden
Himmerland Boligforening hædret med Aalborg
Bæredygtighedspris 2017. Flere virksomheder var nomineret til
prisen, men Himmerland Boligforening var den nominerede, der
med sine grønne tiltag havde den største og mest tydelige
jobeffekt. Ifølge boligforeningens bæredygtighedspolitik skal alle
miljømæssige tiltag nemlig have en positiv ”bundlinje” både socialt
og økonomisk. “Vi er glade for prisen, som vi tager som et konkret
honorering af, at bæredygtighed ligger os meget på sinde i det
daglige.[...]", fortæller direktør Ole Nielsen, Himmerland
Boligforening. 
 
Læs mere om prisen her

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.nemtilmeld.dk/114/
https://nben.nemtilmeld.dk/107/
https://nben.dk/2017/09/nbe-virksomhed-vinder-aalborg-baeredygtighedspris-2017


Danmarks mest innovative vinduesproducent
Et medlemsportræt af NBE virksomheden Krone Vinduer
 
Krone Vinduer er en nordjysk vinduesproducent med dybe rødder
tilbage til de stolte håndværkstraditioner og fremstiller nogle af
markedets bedst isolerende vinduer og døre. Førstepladsen som
Danmark mest innovative vinduesproducent sikres ved
kontinuerligt at udvikle produkterne, og produkt- og fabrikschef
Carsten Lanzky Jensen udtaler;”Som forgangsproducent inden for
døre og vinduer er udvikling af nye vinduestyper særdeles vigtigt
for Krone Vinduer. Herved fastholdes vores førsteplads, som
Danmarks mest innovative vinduesproducent, der altid er først
med de bedste løsninger".
 
Krone Vinduer har været medlem af NBE siden 2012 og er med i
bestyrelsen. For virksomheden er netværket et godt sted for
sparring; "Den direkte kommunikation med ildsjæle giver mig en
tro på, at den sti, vi er på, er den rigtige, da vi kan brande os på
bæredygtighed og god etik med vores produkter og produktion”
afslutter Carsten Lanzky Jensen.
 
Læs hele portrættet her
 

Netværket i pressen
 
I løbet af den seneste måned har NBE været omtalt i flere medier.
Netværket afholdte d. 28. august en politikerrundtur, hvor en
gruppe folketingspolitikere besøgte Brønderslev Forsyning,
Altuglas, Better World Fashion, Vraa dampvaskeri samt Aalborg
Lufthavn. Turen blev efterfølgende omtalt i bl.a. Nordjyske og i
Oplandsavisen. 
 
Den 7. september udkom JyllandsPostens tillæg "Erhverv
Bæredygtighed", hvor NBE har en annonce på side 22. Her er der
fokus på, at samarbejde giver grønne resultater.
Læs tillægget "Erhverv Bæredygtighed" her 
 
Den 10. september udgav Nordjyske tillægget "Det bæredygtige
Nordjylland". I dette tillæg er både NBE og netværkets medlemmer
at finde i flere af artiklerne, som bl.a. omhandler cirkulær økonomi
og genanvendelse af plast. Derudover har NBE en annonce
på side 6 og 7, der fokuserer på samarbejde igennem netværket. 
Læs tillægget "Det Bæredygtige Nordjylland" her

Miljøpris til Better World Fashion
 
NBE virksomheden Better World Fashion (BWF) blev dette års
vinder af ”Best for the Environment” pris. Prisen blev uddelt af den
amerikanske non-profit organisation B Lab og fokuserede på
virksomhedernes indvirkning på medarbejdere, samfund, kunder
og miljø. ”Vi er stolte af anerkendelsen, der understreger, at vi er
på rette vej. Vi vil være en del af den bevægelse, der sender
modebranchen i en mere bæredygtig retning, ” siger Reimer Ivang,
CEO og medstifter af Better World Fashion. 
 

https://nben.dk/2017/09/danmarks-mest-innovative-vinduesproducent
http://www.e-pages.dk/jp/2922/
https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/809/


 
BWF har siden sin start i 2015 arbejdet med en cirkulær
forretningsmodel, hvor virksomheden producerer bæredygtige
skindjakker af 98% genanvendte materialer. Ved hver produktion
af en ny læderjakke sparer BWF miljøet for 340 liter vand, 16 kg
CO2, 6 kg affald og 3,75 kg kemikalier. 
 
Læs mere om BWF og miljøprisen her

Velbesøgt netværksmøde under Aalborg
Bæredygtighedsfestival
 
I september afholdte NBE et netværksmøde i forbindelse med
Aalborg Bæredygtighedsfestival. Jens Gaardbo var konferencier for
dagen, som bød på oplæg fra miljøpolitisk chef Karin Klitgaard,
Dansk Industri, chefkonsulent Jes Clausson-Kaas, Hofor, og salgs-
og marketingschef Peter Hove, Refurb. Oplægsholderne deltog
herefter i en kort debat styret af Jens Gaardbo om, hvordan grøn
omstilling er vejen til vækst og jobskabelse.
 
Arrangementet havde knapt 100 deltagere, der efter oplæg og
debat deltog i en workshop med en case fra Refurb og med gode
diskussioner opstod der konstruktive løsninger og muligheder for
grønne forretningsmodeller. Emil Erichsen sluttede dagen af med
et tankevækkende oplæg om de klimaforandringer og plastikøer,
som han mødte på hans jordomrejse på Havana.
 
Se slides og deltagerliste fra dagen her

Gøteborgs 1000 mia. plan
 
Tirsdag d. 19. september havde NBE Byg besøg af Andreas
Göthberg, Head of Foreign Direct Investment, fra Business Region
Göteborg. Han gav en spændende præsentation om Gøteborgs
1000 mia. plan, også kaldet Rivercity Gøteborg. Planen er
Skandinaviens største byudviklingsprojekt, hvor 5 mio. m2 skal
udvikles på begge sider af elven inden 2050. Store bydele og
havneområder skal omdannes og opbygges på en bæredygtig
måde.
 
Arrangementet opstod på baggrund af et samarbejde mellem
Business Region North Denmark, Business Aalborg og Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark, som en opfølgning på
et møde med Business Region Göteborg.
 
Se mere omkring projektet her

Nyheder fra CSR.dk
Ny 360 graders pris hylder virksomheder, der
forener forretning og bæredygtighed
Tirsdag d. 19 september 2017 præsenterede Dansk Erhverv,
Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) og Green Network en ny
dansk CSR-pris. 360 grader prisen som den er døbt, blev uddelt til
to danske virksomheder, som har koblet forretning og
bæredygtighed.

Læs mere her

Flere virksomheder skal gøre verdensmål til
en god forretning
Industriens Fond og Dansk Industri lancerer et ambitiøst projekt,
der skal få flere virksomheder til at arbejde med FN’s Verdensmål
og omsætte dem til forretning og flere danske arbejdspladser.

Læs mere her

https://nben.dk/2017/09/better-world-fashion-haedret-med-miljoepris
https://nben.dk/2017/08/13-september-2017-nbe-netvaerksmoede
http://alvstaden.goteborg.se/?lang=en
http://csr.dk/ny-360-graders-pris-hylder-virksomheder-der-forener-forretning-og-b�redygtighed
http://csr.dk/flere-virksomheder-skal-g�re-verdensm�l-til-en-god-forretning


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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