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Nyheder i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark
Maj 2018

Kommende arrangementer
 
Torsdag den 7. juni kl. 15.00 - 17.00
Hvordan vælger man det rigtige niveau af bæredygtighed?
NBE-medlemsvirksomheden Arkitektfirmaet Hovaldt inviterer til
fyraftensmøde, hvor Hanne Ting Hansen fra Søren Jensen
Rådgivende Ingeniørfirma præsenterer, hvordan man kan
få succes med bæredygtigt byggeri. Tilmeld dig her.
 
Torsdag den 13. september kl. 14.00 - 17.00
NBE netværksmøde om Cirkulær Økonomi
I forbindelse med Aalborg Bæredygtighedsfestival 2018 afholder
NBE netværksmøde om Cirkulær Økonomi på Grøn Scene. Tilmeld
dig her.

Nordjyske kommuner med i Klima100
 
100 af de bedste klimaløsninger fra 80 danske kommuner er
samlet i Klima100-publikationen. I udgivelsen er der fokus på de
nordjyske kommuners samarbejder som NBE projektet "Bæredygtig
vækst i energi- og ressourceeffektive SMV'er" og "Det Cirkulære
Nordjylland". Flere af de nordjyske kommuner var også med i
Klima100 med deres egne initiativer - f.eks. Frederikshavn
Kommune der med grøn vækst for øje sigter mod at kunne forsyne
sig selv med 100 % vedvarende energi inden udgangen af 2030,
Rebild kommune og deres klimauger, hvor lokale virksomheder
bl.a. inspirerer hinanden til bæredygtig produktion og Aalborg med
bl.a. den nye offentlige cirkulære indkøbspolitik. 
 
Læs Realdania og Sustainias Klima100 her.

Plast i fremtiden
 
NBE afholdt torsdag den 24. maj netværksmøde om Plast i
fremtiden i forbindelse med Naturmødet i Hirtshals. Her holdt de 3
virksomheder GENplast, Greenway og Strandet Lab flotte pitches
om deres arbejde med plast og satte også fokus på deres
udfordringer i genanvendelsen af plast. Herefter fortalte Jannick
Schmidt fra Det Danske Center for Miljøvurdering, AAU, om både
udfordringer, men også de mange muligheder med plast. Efter
netværksmødet benyttede flere sig af muligheden for at tage til
partilederdebatten, som foregik på Naturmødets store scene
Thunderdome.
 
Se billeder og slides fra eftermiddagen her.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
http://www.sj.dk/det-taler-vi-om/fyraftensmoede/
https://nben.nemtilmeld.dk/129/
https://realdania.dk/projekter/klima100


Se billeder og slides fra eftermiddagen her.

NordVirk skaber værdi med IT
NBE medlemsportræt af NordVirk
 
NordVirk er en selvstændig socialøkonomisk virksomhed, hvilket
bl.a. betyder, at NordVirk har et socialt formål bundet op på en
daglig erhvervsdrift. Registreret som en erhvervsdrivende fond, og
via bl.a. køb og salg af brugte (refurbished) computere og aftjent
IT, arbejder NordVirk på at forbedre beskæftigelsesmulighederne
for mennesker med autisme. Som direktør Stepan Lee udtaler:
”Der ligger både en miljøtankegang ved at genanvende brugbar IT
samt at bruge en uudnyttede menneskelig ressource hos en
gruppe, der har svært ved at få fodfæste på det almindelig
arbejdsmarkedet. Og som medlem af NBE har vi mulighed for at
etablere nye samarbejder med virksomheder, der ønsker at
bidrage til en mere bæredygtig samfundsmæssig udvikling med en
social ansvarlighed.”
 
Læs portrættet om NordVirk her.

Aalborg Vognmandsforretning vil drive en
ansvarlig og bæredygtig forretning
 
Aalborg Vognmandsforretning (AVAS) vil være i front, når det
kommer til bæredygtige tiltag. På trods af en fordobling af
vognparken, har virksomheden f.eks.sænket CO2 udslippet med
hele 20 % og tanken om alternative brændstoffer såsom
hydrogen, biogas og bioethanol vil højst sandsynligt komme på
dagsordenen i de næste 5 år, og der bliver allerede så småt
diskuteret fremtidige muligheder med NBE. Som miljøkoordinator
Helle B. Holm fortæller; ”Vi valgte derfor også at deltage i projektet
”Bæredygtig vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er”,
fordi det spillede godt ind i vores nuværende energi og miljøpolitik
bl.a. med henblik på at spare brændstof og energi. Under

bæredygtighedsscreening blev der fundet forskellige projekter,
som kan realiseres hos AVAS."
 
Læs hele historien om AVAS' bæredygtighedsarbejde her.

Kender du en, der bør vinde
Bæredygtighedsprisen 2018?
 
Under Aalborg Bæredygtighedsfestival, som løber af stablen
den 8.-15. september 2018, uddeles Aalborg Bæredygtighedspris
endnu engang. I år gives prisen til en borger, virksomhed eller
iværksætter, som har gjort en særlig indsats for den cirkulære
økonomi i Nordjylland - derfor er der igen i år åbnet op for, at
modtageren kan være en borger, virksomhed eller iværksætter,
som har hjemme i en anden nordjysk kommune end Aalborg.
Sidste års vinder var NBE-medlemsvirksomheden Himmerland
Boligforening. 
 
Du finder kriterierne her. Indstillingsfristen er den 5. august kl.
23.59 og prisen bliver uddelt den 12. september.

Flere års arbejde med bæredygtighed sikrede

https://nben.dk/2018/05/24-maj-2018-nbe-netvaerksmoede-om-plast-i-fremtiden
https://nben.dk/2018/06/nordvirk-skaber-vaerdi-med-it
https://nben.dk/2018/05/aalborg-vognmandsforretning-vil-drive-en-ansvarlig-og-baeredygtig-forretning
http://www.b�redygtighedsfestival.dk/aalborg-baeredygtighedspris


Flere års arbejde med bæredygtighed sikrede
AKKC en nominering til prestigefuld pris
 
Efter flere års arbejde med bæredygtighed i fokus, nåede NBE-
medlemsvirksomheden Aalborg Kongres og Kulturcenter (AKKC) en
vigtig milepæl i efteråret 2017, da de blev certificeret efter ISO
20121, den internationale standard for bæredygtige events – som
det første og pt. eneste eventsted i Danmark. Dette arbejde
medførte bl.a. at AKKC var nomineret til DEMA 2018 (Danish Events
& Meetings Award). Nominering i kategorien "Internt møde eller
faglig event" bundede i virksomhedens strategiske arbejde med
bæredygtighed, og det lanceringsevent, som de afholdt i
forbindelse med offentliggørelsen af deres
bæredygtighedscertifikat. Den 30. maj var så afgørelsens time,
hvor virksomheden Eventually løb med prisen.

Indstil din by til Transformative Action Award
2018
 
Nu kan du indstille din by, region eller kommune til at vinde the
Transformative Action Award 2018. Denne pris hædrer initiativer,
der kan inspirere andre til at gentage samme initiav andre steder i
Europa. Vinder man, får man 10.000 EURO til at kickstarte
initiativet samt mulighed for at præsentere initiativet på European
Conference on Sustainable Cities & Towns i 2020. Transformative

Action Award uddeles af Sustainable Cities Platform, som er et
samarbejde mellem Aalborg Kommune, the Basque Country og
ICLEI - Local Governments for Sustainability.
 
Læs mere om Transformative Action Award 2018 her.

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

Skagen Beton i Aalborg Kommune. 
MOE A/S i Aalborg Kommune.
Sundolitt A/S i Brønderslev Kommune.
Nordex Food A/S i Brønderslev 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
Coop vil gøre sin emballage til den mest
bæredygtige i verden
Danskerne vil få deres dagligvarer i ny, mindre miljøbelastende
indpakning de kommende år. Plastik, metal og glas vil blive
erstattet af pap, papir og bioplast. Plastik-forbruget skal

Bolden er rund – og kunstgræsset snart
cirkulært

Den danske startup Re-Match omdanner udtjente
kunstgræsbaner til genanvendelige plastmaterialer. Det er ved

http://www.sustainablecities.eu/transformative-action-award/
http://www.nben.dk


erstattet af pap, papir og bioplast. Plastik-forbruget skal
reduceres med 25 procent.

Læs mere her

kunstgræsbaner til genanvendelige plastmaterialer. Det er ved
at blive en stor forretning, til gavn for miljøet og snart også
bundlinjen.

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

http://csr.dk/coop-vil-g�re-sin-emballage-til-den-mest-b�redygtige-i-verden
http://csr.dk/bolden-er-rund-?-og-kunstgr�sset-snart-cirkul�rt
http://www.csr.dk
http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:nben@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
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