
Se dette nyhedsbrev i en browser

Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
December 2017

NBE ønsker dig en glædelig grøn jul
 
Et nyt år står for døren, og det er nu tid til at gøre status over
2017. Et begivenhedsrigt år, hvor vores nye projekt ”Bæredygtig
vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV’er” har fået en
god start, og nye interessenetværk er startet op. Alt dette har
været en succes på grund af jeres store engagement og interesse
for samarbejder på tværs af virksomheder, kommuner og
vidensinstitutioner. I 2018 kan vi derfor også fejre 10 års jubilæum
– 10 år med samarbejde og vidensdeling for at inspirere hinanden
til skabe et endnu mere bæredygtigt erhvervsliv i Nordjylland. Og
det vil vi selvfølgelig forsætte med i 2018!
 
I ønskes alle en glædelig jul og godt nytår. 
 
Med venlig hilsen 
Jens Højer
Formand i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
og ejer af Højer Møbler

NBE har 10 års jubilæum
 
NBE kan i 2018 fejre 10 års jubilæum. 10 år er nu gået med
videreudvikling af nordjyske virksomheders arbejde med
bæredygtighed og i samarbejde med disse videreudvikling af vores
netværk.
 
Vi er stolte over, hvor meget netværket er vokset og derfor vil vi
gerne invitere dig til vores fejring af jubilæet. Fejringen vil ske til
vores generalforsamling, som finder sted torsdag den 19. april
2018. 
 
Vi håber, du vil være med til at fejre jubilæet med os. 
Tilmeld dig her.

Arrangementer i 2018
 
Morgenmøde om energieffektive kølemidler 
Onsdag den 10. januar kl. 8.30 - 10.00
Mød Steve Hickson, CEO i Liquitherm Technologies Group Ltd, som
vil fortælle om kølevæske-serien DTX - en række afgiftede køle- og
varmeoverførselsvæsker, der gavner både miljøet og bundlinjen. 
Læs mere og tilmeld dig her.
 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2017/05/19-april-2018-nbe-10-aars-jubilaeum-og-generalforsamling
https://nben.dk/2017/12/10-januar-2018-morgenmoede-om-energieffektive-koelemidler


NBE netværksmøde om genanvendelse af byggeaffald og
jord
Torsdag den 1. marts kl. 13.00 - 17.00
NBE inviterer sammen med DGE til netværksmøde om
genanvendelse af byggeaffald og jord. Læs mere og tilmeld dig
her.

God start for SMV-projektet
 
NBE’s nyeste projekt ”Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive SMV’er” er nu rigtig godt i gang. I november og
december er de første fire testscreeninger udført og
projektmedarbejder Dan Kristensen er positiv over for den
foreløbige proces: ”Virksomhederne er meget engagerede og de
første screeninger har været rigtig gode. Vi har allerede nu
planlagt 20 screeningsdatoer i det første halve år af 2018.” I
starten af 2018 kan projektet også byde velkommen til de to nye
medarbejdere Rikke Rieks Andersen og Niels Martin Frandsen.
 
Er du interesseret i projektet, kan du læse om det her. 

Stort potentiale i visuel branding om
bæredygtighed
NBE medlemsportræt af Future Rooms
 
Future Rooms er en innovativ grøn virksomhed, der tilbyder
bæredygtige interiørløsninger og visuel branding både ude og
inde. Virksomheden arbejder med plantevægge og interiørdesign
leveret i bæredygtige materialer. I 2017 blev Future Rooms
medlem af NBE. ”Som led i opstarten af Future Rooms bistod NBE
med værdifuld viden, validering af konceptet og sparring omkring
markedet for den bæredygtige sektor," udtaler ejer Signe Højmark.
 
Læs hele medlemsportrættet lige her.

Indstil din virksomhed til EU's Miljøpriser 2018
 
EU's miljøpriser uddeles igen i 2018 til de mest miljøbevidste
virksomheder i Europa. Formålet er at fremme innovative og
bæredygtige tiltag på miljøområdet. Priserne uddeles i de fire
kategorier:

Miljømanagement
Bæredygtige produkter
Bæredygtige processer
Internationalt virksomhedssamarbejde

Tilmeldingsfristen er 10. februar 2018. Tilmeld din virksomhed og
læs mere om priserne her.

Ny kampagne gør os alle grønnere
 
Ny kampagne i Aalborg Kommune skal skabe fælles grøn identitet
med konceptet "Gør os alle grønnere". Nye skraldespande i
midtbyen, Aalborg Bæredygtigheds Festival og Danmarks mest
bæredygtige børnehave Karolinelund gør os alle grønnere og
tanken er netop, at alle med et grønt budskab kan koble sig på
kampagnen. Det handler nemlig om at synliggøre de mange gode

https://nben.dk/2017/05/1-marts-2018-netvaerksmoede-om-genanvendelse-af-byggeaffald-og-jord
https://nben.dk/ydelser/projekter/baeredygtig-vaekst-gennem-energi-og-ressourceeffektive-smver
https://nben.dk/2017/12/stort-potentiale-i-visuel-branding-om-baeredygtighed
http://csr.dk/vind-eus-milj�priser-2018-og-f�-international-anerkendelse-tiltag-p�-milj�omr�det


kampagnen. Det handler nemlig om at synliggøre de mange gode
eksempler på, hvordan bæredygtighed kan fremmes.
 
Har I et projekt eller grønt budskab, som I vil koble på kampagnen,
så kontakt projektleder Anders Du Mont-Thygesen, Center for Grøn
Omstilling, på +45 2520 2194 eller anders.thygesen@aalborg.dk.

Internationale grønne agenter leverer
anbefalinger til Aalborg Kommune
 
Et pilotprojekt i Aalborg Kommune kaldet INGA (International
Network of Green Agents) har netop afleveret deres anbefalinger
til at styrke kommunens nye kampagne "Gør os alle grønnere".
Projektleder Timothy Shue fra Australien peger på kommunens
fundament for bæredygtighed og mange studerende, som vigtige
elementer for at få denne kampagne til at lykkes: "I encourage
both Aalborg Kommune and businesses of Aalborg to take a closer
look at the wealth in the students who have proven themselves to
be high return on investment".
 
Læs INGA's anbefalinger lige her.

Nyheder fra CSR.dk
Verdensbanken dropper støtten til olie og gas
i 2019
 

Fra 2019 vil Verdensbanken ikke længere finansiere udvinding af
olie og gas, hvilket blev annonceret i forbindelse med gårsdagens
klimatopmøde i Paris.

Læs mere her

Danske havne tjener penge på cirkulær
økonomi
 

De danske erhvervshavne genanvender i højere grad
affaldsprodukter til gavn for både miljøet og havnenes økonomi. 

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

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

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet
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