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Kommende arrangementer
 
Torsdag den 13. september kl. 14.00 - 17.00
NBE netværksmøde om Cirkulær Økonomi
 
Kom og hør, hvordan cirkulær økonomi kan påvirke kommuners
udbud i fremtiden og hvordan I som virksomhed kan gøre jer klar til
dette. Erhvervschef i BusinessAalborg Tonny S. Thorup er ordstyrer
for dagen, som både byder på interview af involverede i Aalborg
Kommunes cirkulære udbud om læringsmiljøer, oplæg ved Bjørn
Bauer, direktør og projektleder i PlanMiljø, samt en
paneldiskussion om, hvordan det offentlige og private i
samarbejde kan skabe et cirkulært Nordjylland.
 
Tilmeld dig her.

Skagen Beton har fokus på nye bæredygtige
løsninger
 
Skagen Beton arbejder hele tiden på at finde nye løsninger på
grønnere og mere miljøbesparende beton. Samtidig med at de nye
løsninger skal være bæredygtige, skal de også kunne gå gennem
kvalitetssikringen med minimumskrav for at leve op til kundernes
forventninger. For at finde de nye og bæredygtige løsninger
deltager Skagen Beton i flere forskellige projekter. "Vi valgte at
deltage i projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder” for at få en
screening, hvor vi kunne få belyst, hvilke muligheder vi havde for at
gøre virksomheden mere bæredygtig. Det er også en kæmpe
mulighed for os at kunne søge det efterfølgende et tilbud om
konsulentbesøg med støtte på op til 60.000 kr." udtaler
kontrollant og blandemester Jan Skov Pedersen fra Skagen Beton i
Aalborg. 
 
Læs mere om Skagen Betons arbejde med bæredygtighed her.

Medlemsvirksomhed kåret som bedst for
verden og den globale modeindustri
 
NBE-medlemsvirksomheden Better World Fashion (BWF) sætter sig
på verdenskortet med skindjakker produceret af 98% genbrugte
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på verdenskortet med skindjakker produceret af 98% genbrugte
materialer. Virksomheden har udviklet et koncept, hvor kasserede
skindjakker bliver syet om til nye, moderigtige skindjakker og er nu
for andet år i streg blevet kåret som vinder af “Best for the
Environment” prisen. Prisen betyder, at Better World Fashion er
blandt top 10% af de globale B Corp virksomheder, som er bedst
for miljøet. I BWF's skindjakker er foret af polyester, som er
fremstillet af genbrugte plastikflasker. Lynlåsen og knapperne
består af omsmeltet metal. Det eneste element, som ikke er 100
procent bæredygtigt er sytråden. 
 
Læs mere om Better World Fashion og prisen her.

Gode energipotentialer på flere screeninger
 
I juni måned har der igen været flere spændende screeninger i
SMV-projektet i både Thisted Kommune og Aalborg Kommune. Her
blev virksomhederne Hanstholm Indfrysning og Erling Grønkjær
Fiskeeksport screenet, hvor der blev fundet gode
energipotentialer og potentialer i optimering af fedtudskiller og
sidst, men ikke mindst, blev Hals Metal og Sambyg screenet.
 
Næste screening og julis eneste screening bliver ved Nibe Festival,
herefter ligger næste screeninger i august, hvor vi skal til
Jammerbugt Kommune og Brønderslev Kommune.
 
Husk, du altid kan følge med i SMV-screeningerne i kalenderen på
vores hjemmeside her.

Del din bil med dine kolleger, når du skal til og
fra arbejde
 
Nordjyllands Trafikselskab og Rejseplanen har udviklet en ny app,
som gør det muligt at fremsøge rejser med private og kollektive
transportformer i Nordjylland. Som noget nyt viser app´en også
samkørsel via GoMore, Plustur og taxi. MinRejseplan gør lettere at
dele din bil med dine kolleger, når du skal på arbejde eller f.eks. til
Aalborg Bæredygtighedsfestival. Vær med ved at tilmelde jeres
bilsamkørsel via GoMore, så hjælper du dine kolleger eller andre
på vejen til arbejde. Aftal det med dine kolleger og lad jeres
arbejdsplads være med til at gøre Aalborg Bæredygtighedsfestival
endnu mere bæredygtig.
 
Læs mere om GoMore og find MinRejseplan i Google Play og App
Store

Bæredygtighed i Virkeligheden
 
Den grønne agent i Aalborg Kommune, Zacharias Brix Madsen, vil
sætte fokus på miljø- og klimaudfordringer ved at inspirere
skoleelever til at være en del af løsningen. Derfor inviteres
kommunens skoler nu på virksomhedsbesøg hos NBE-
medlemsvirksomheder for at skabe fokus på, hvad bæredygtighed
kan være, og hvordan man i virksomhederne arbejder med det i
praksis. Allerede nu har virksomheder fra NBE som Lund & Staun,
DGE Miljø- og Ingeniørfirma, Aalborg Havn, Fibertex Personal Care
og Ragn-Sells meldt sig klar til at afholde virksomhedsbesøg.
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og Ragn-Sells meldt sig klar til at afholde virksomhedsbesøg.
 
Er du interesseret i at deltage som virksomhed, kan du læse mere
om Bæredygtighed i Virkeligheden her.

Ansøg om en stand på Aalborg
Bæredygtighedsfestival
 
Husk at det stadig er muligt at søge om en stand på Aalborg
Bæredygtighedsfestival, der i år ligger fra d. 8-15
september. Sidste år deltog flere NBE virksomheder med en stand
og aktivitet bl.a. Aalborg Kongres & Kultur Center, AAV, Better
World Fashion, Aalborg Renovation, RenoNord, Råt & Godt,
Himmerland Boligforening, CO2LIGHT, DGE Miljø- og Ingeniørfirma,
Aalborg Universitet samt Lund & Staun. Vi ser frem til samme gode
opbakning i år.
 
Tilmeldingerne lukker 1. juli 2018 for standene og 15. august for
din aktivitet i ugen. Så tilmeld din stand eller aktivitet allerede i
dag her.

God sommer!
 
Det er tid til en velfortjent ferie med familien og forhåbentlig er der
lidt mere sommer og sol tilbage til Danmark efter en varm og
sommerlig maj. 
 
Har du brug for at komme i kontakt med sekretariatet i juli måned,
vil det hele sommeren være muligt at træffe os på enten
nben@aalborg.dk eller på 99 31 21 69. Der vil dog ikke blive
afholdt netværksarrangementer eller blive udsendt nyhedsbrev i
juli måned.
 
Vi ønsker jer rigtig god sommer og ser frem til at se jer til flere
spændende netværksarrangementer i efteråret. 

Nyheder fra CSR.dk
Ikea med ny klimapolitik: Vil kun bruge
genanvendelige materialer

Ikea er på banen med ny ambitiøs klimaplan, der satser 100
procent på genbrug og CO2-neutral transport. Målsætningerne
har potentiale til at inspirere andre virksomheder til en
omlægning, mener klimatænketanken Concito.

Læs mere her

Samsung på vej mod 100 procent vedvarende
energi

Den sydkoreanske elektronikgigant Samsung vil dække hele sit
strømforbrug i Europa, USA og Kina med udelukkende
vedvarende energi i 2020. Selskabets 100 største leverandører
skal også med på vognen.

Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk
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Find os på LinkedIn

 
Klik her for at framelde dig nyhedsbrevet
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