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NBE netværksmøde om Plast i fremtiden
 
Torsdag den 24. maj kl. 15.00 - 17.00
NBE afholder igen i år netværksmøde i forbindelse med
Naturmødet i Hirtshals. Temaet er Plast i fremtiden og på mødet vil
du kunne høre flere virksomheder, som f.eks. GENplast og
GreenWay fortælle om deres arbejde med plast eller alternativ til
plast. Gæstetaler på dagen er Jannick Schmidt, Ph.D.,
Associate Professor, AAU. Jannick Schmidt er en del af Det
Danske Center for Miljøvurdering og forsker bl.a. i bæredygtige
synergier i erhvervslivet. I oplægget får du den nyeste viden fra
Aalborg Universitet og mulighed for at stille Jannick spørgsmål om
plast i fremtiden.
 
Arrangementet afholdes hos medlemsvirksomheden Nordsøen
Oceanarium. Sæt kryds i kalenderen og tilmeld dig her. 

KYMI RENS finder besparingspotentialer i egne
ressourcer
 
For KYMI RENS er bæredygtighed en vigtigt del i arbejdet og
virksomheden søger derfor altid at være på forkant med
udviklingen af den miljøvenlige teknologi, der også kan besvare sig
økonomisk. Derfor er KYMI RENS medlem af NBE og har i år også
fået en screening igennem SMV-projektet. Screeningen har blandt
andet givet dem et større overblik over deres arbejde med
bæredygtighed, som direktør Michael Porsmose fortæller: ”Før
screeningen i SMV-projektet tænkte vi meget på at investere i
solceller, men vi blev anbefalet, at dette var et langsigtet projekt.
Screening gjorde os i stedet opmærksomme på, at der lige nu er
potentiale i at fokusere på opsamling af drikkevand samt at
udnytte kølevand”.
 
Læs om KYMI RENS' arbejde med bæredygtighed og erfaring med
screeningen her.

Mulighederne ligger for fødderne af nordjyske
virksomheder
 
Over 100 deltagere mødte d. 25. april op, da Netværk for
Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) afholdt
foreningens årlige generalforsamling og fejrede 10 års jubilæum.
Mogens Lykketoft var inviteret ind som aftenen gæstetaler og han
understregede: "Verdensmålene er erhvervsudvikling! Kommuner,
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byer og virksomheder spiller en hovedrolle i at opfinde og afprøve
de redskaber der skal løse verdens udfordringer. Der er
bæredygtige og varige jobs i den bæredygtige dagsorden".
Direktør Nicolaj Holm fra Aalborg Kongres og Kultur Center (AKKC)
fortalte konkret om, hvordan de 17 verdensmål nu er
udgangspunkt for husets nye strategiplan: ”Alle beslutninger
tages nu med bæredygtighed for øje”. Aftenen sluttede med
spisning og netværk i Fundamentet i AKKC, der skabte de flotte og
bæredygtige rammer for arrangementet.
 
Læs mere om aftenen her.

Coca-Cola annoncerer ambitiøst bæredygtigt
emballeringsmål
 
The Coca Cola Company introducerede for nylig deres nye
ambitiøse målsætning, som på verdensplan benævnes ”World
Without Waste”. Virksomheden vil tackle den ambitiøse
målsætning gennem et fornyet fokus på hele emballagens
livscyklus – lige fra hvordan flasker og dåser designes og
produceres, til hvordan de kan genbruges. ”Vi tror på at enhver
emballage – uanset hvad den kommer fra – har værdi udover dens
oprindelige funktion. Hvis noget kan genbruges, bør det bliver
genbrugt. Plastik, glas og aluminium bør genbruges to eller tre
gange, og vi vil hjælpe med at sprede budskabet” udtaler James
Quincey, administrerende direktør for The Coca-Cola Company.
 
Læs artiklen her eller læs det engelske interview med Tim Brett,
president of Coca-Cola Western Europe, her.

Stor aktivitet i SMV-projektet
 
I april var der stor aktivitet i SMV-projektet med 2 formøder, 3
screeninger samt 6 overleveringsmøder. Screeningerne foregik
hos virksomhederne A/S Vest-Tex (Mayflower) og LS Net i

Brønderslev Kommune og Skagen Beton i Aalborg Kommune. Til
overleveringsmøderne blev de fundne besparelsespotentialer
præsenteret og virksomhederne gav en status på hvilke ting, der
er blevet iværksat efter screeningen. Blandt andet fortalte
Grotrian, at de nu sælger deres affald. A/S Vest-Tex vil erstatte
deres almindelige plastik med bionedbrydeligt plastik. LS Net fik
gode råd om genanvendelse af netrester. Dencker kunne vise nye
tilbygninger til deres produktion frem, og Farsø Rådhuscenter fik
et skulderklap for deres indsats på energiområdet. KYMI Rens var
også glade for resultatet af screeningen, hvor det blev klart for
dem, hvilke fokuspunkter der skal behandles først.
 
På vores hjemmeside kan du nu få et overblik over
screeningsdatoer i 2018. Se SMV-kalenderen her.

Har din virksomhed en grøn udfordring, som
Det Grønne Rejsehold skal hjælpe jer med?
 
NBE har valgt at køre videre med projektet ”Det Grønne Rejsehold”
(DGR) i 2018. Det har givet så stor værdi for både virksomheder og
nyuddannede, at NBE i samarbejde med Jobcenter Aalborg kører
videre med rejseholdet i endnu et år. DGR er et projekt, hvor
nyuddannede opkvalificeres til at løse forskellige projekter inden
for bæredygtig vækst for medlemsvirksomheder i NBE og har til
formål at udnytte Nordjyske virksomheders potentiale for i langt
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formål at udnytte Nordjyske virksomheders potentiale for i langt
højere grad at udføre grønne omstillingsprocesser og dermed
styrke bæredygtig vækst gennem tilførsel af de rette ressourcer
og kompetencer.
 
Hvis I som virksomhed har en udfordring inden for bæredygtighed,
eller ønsker en screening af mulige ressourceoptimeringer er i
altid velkomne til at kontakte Maria Kristiansen på
maria.kristiansen@aalborg.dk.

Nye medlemmer i NBE
 
I april voksede medlemsantallet i netværket igen. Vi kan i denne
måned derfor byde velkommen til:

Arkitektfirmaet Hovaldt i Hjørring Kommune, som har erfaring
med lavenergi, passivhuse og DGNB.
Desmi A/S, som er en dansk pumpeleverandør med
hovedsæde i Nørresundby, Aalborg Kommune.
Advokatfirmaet Vingaardshus i Aalborg Kommune.

Vil du se alle medlemmer af NBE, så tag et kig på vores
hjemmeside, hvor du finder hele listen: www.nben.dk

Nyheder fra CSR.dk
Apple er på 100 procent vedvarende energi

Butikker, kontorer, datacentre og andre faciliteter i 43 lande – alt
hvad Apple driver, får nu sin strøm fra vedvarende energikilder,
melder IT-giganten. Yderligere ni leverandører har desuden sluttet
sig til jagten på ren energi.

Læs mere her

Nestlé vil have genanvendelig emballage i
2025

Fremover skal ingen emballage, herunder plast, ende sine dage
på lossepladsen eller som affald. Sådan lyder
fødevarevirksomheden Nestlés vision for 2025.

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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