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Næste netværksmøde: Cirkulær Økonomi i
udbud
Torsdag den 13. september kl. 14.00 - 17.00
Kom og hør, hvordan cirkulær økonomi kan påvirke kommuners
udbud i fremtiden og hvordan I som virksomhed kan gøre jer klar til
dette.

Dagen byder på indsigt 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. Erhvervschef i BusinessAalborg Tonny S. Thorup er
ordstyrer.
Tilmeld dig her.

En verden af genanvendt plast hos Aage
Vestergaard Larsen A/S
NBE medlemsportræt af Aage Vestergaard Larsen A/S
Hos Aage Vestergaard Larsen A/S i Mariager gør de det, de er
bedst til nemlig at genanvende plast til gavn for miljøet! I mere
end 45 år har virksomheden arbejdet for, at plastaffald bliver her i
landet, hvor det kan genanvendes igen og igen, i stedet for at
eksportere plastaffald til udlandet, hvor det bliver brændt og går
til spilde.
Forretningsudvikling og marketingchef Gitte Buk Larsen fortæller:

”Plastaffald er en kostbar ressource, og vi kan hos Aage
Vestergaard Larsen A/S genanvende mange forskellige typer plast.
Vi har udarbejdet metoder til at oparbejde og regenerere plast
uden at gå på kompromis med kvalitet. Plast er et fantastisk
materiale, som vores samfund ikke kan undvære. Uden plast ville
vores madspild eksplodere, og vores sundhedsvæsen ville ikke
kunne fungere. Alle undersøgelser viser, at plastforbruget i de
kommende år fortsat vil stige. Derfor handler det om, at få plasten
indsamlet, sorteret og finde og udvikle bæredygtige løsninger for
det forbrugte plast, så det bliver ved med at være en ressource og
ikke affald.”
Læs portrættet om Aage Vestergaard Larsen A/S her.

Aalborg Bæredygtighedsfestival vender tilbage d. 8.-15. september. Der vil
være et bredt udvalg af foredrag, netværksmøder, rundvisninger målrettet
virksomheder.
Se mere i programmet for hele bæredygtighedsfestivallen her.
Vi foreslår, at du kigger næ rmere på følgende arrangementer:

Bæredygtigt byggeri
Er du offentlig bygherre? Tæ nk totaløkonomi og få et mere bæ redygtigt byggeri. Arrangør: NBE og Green Building A-Z.
Læs mere her
Fra affald til ressource – bæ redygtige forretningsmodeller for træ plast og mursten. Arrangør: NBE. Læs mere her

FN's Verdensmål
FN's verdensmål for Bæ redygtig udvikling - fortalt af Mogens Lykketoft. Arrangør: Ida Nord. Læs mere her
Morgenmøde om FN’s verdensmål og storytelling for detailhandel. Arrangør: Netværk for grøn detailhandel. Læs mere
her

Bæredygtige forretningsmodeller
Bedre Bundlinje via bæ redygtighed - arrangement henvendt til restaurationsbranchen. Arrangør: Bussiness Aalborg. Læs
mere her
Social bæ redygtighed - lokale virksomheder med noget på hjerte Arrangør: Foreningen Socialøkonomi, Nordjylland. Læs
mere her
Bæ redygtig maling - Care 5 Arrangør: Ida Nord. Læs mere her

Cirkulær økonomi
Netvæ rksmøde om cirkulæ r økonomi i udbud. Arrangør: NBE. Læs mere her
Circular economy is the new growth adventure for Danish companies. Arrangør: AAU, NBE og CGO. Læs mere her

Virksomhedsbesøg
Genanvendelse af plastik - virksomhedsbesøg hos Aage Vestergaard Larsen. Arrangør: Ida Nord. Læs mere her
Nyt Unge- og studiemiljø på Herningvej Skole. Arrangør: Højer Møbler og Herningvej skole. Læs mere her

Sidste afkørsel før afgrunden - gratis billetter
til NBE medlemmer
Oplev Peter Lund Madsen, Rasmus Willig og Tor Nørretranders i
multimedieshowet “Sidste afkørsel før afgrunden" under Aalborg
Bæredygtighedsfestival d. 11/9. Showet handler om klodens
tilstand. Vi ved, at vi står over for uoverskuelige udfordringer, men
hvordan er det gået så galt? Hvorfor har vi ikke gjort noget før?
Hvad skal vi gøre nu?
Arrangør: Access2innovation. Læs mere her. NBE er med i
konferencen og har derfor nogle gratis billetter til NBEmedlemmer. Kontakt nben@aalborg.dk, hvis du er interesseret.

Succesfulde bæredygtighedsscreeninger i små
og mellemstore virksomheder!
I august har projekt ”Bæredygtig vækst gennem ressource- og
energieffektive SMV’er” budt på screeninger hos Feriecenter
Slettestrand, TV2 Nord og BoGlas. For virksomhederne var
screeningen en god oplevelse. Kristian Skjødt, direktør ved
Feriecenter Slettestrand udtaler: ”Det var mega fedt at have

screeningsholdet på besøg, hyggeligt og inspirerende ”.
Feriecenter Slettestrand har allerede en bæredygtig profil.

Eksempelvis har de fokus på lokalproducerede fødevarer.
Screeningen bød på forslag til, styrkelse af deres bæredygtige
profil. TV2 Nord ønskede fokus på energiforbrug, og der blev
fundet fine energipotentialer. Hos BoGlas har de styr på
energiforbrug, og screeningen tog i stedet fat på mulig
genanvendelse af restprodukter.
Vi glæder os til besøge virksomhederne med deres skræddersyede
ressourceplaner og vejlede dem i, hvordan de bedst gør brug af
det gratis konsulentforløb, der følger med screeningen.
Der er screenet 23 ud af 100 virksomheder. Allerede nu har vi
nået to ud af projektets tre målsætninger. De påviste potentialer
svarer til:
CO2 reduktion svarende til 96 danske husstandes årlige
CO2 udledning
Energibesparelser på over 13 mio. omregnet som privat
elforbrug
Ressourcebesparelser på næsten 14.000 ton, fordelt på en
bred vifte af materialer, inkl. store mængder jord og haveparkaffald, der kan håndteres mere hensigtsmæssigt.

Det Grønne Rejsehold
Det Grønne Rejsehold er et projekt, der opkvalificerer
nyuddannede til at kunne arbejde med bæredygtighed og grønne
omstillingsprocesser. Efter forløbet er deltagerne klar til at
arbejde med bæredygtighedsprojekter hos NBE’s
medlemsvirksomheder. Der bliver uddannet et nyt hold her i
efteråret, med start den 19. september. Vi glæder os til at sende
nye ressourcer og kompetencer ud i jeres virksomheder. Hvis I
som virksomhed står med en udfordring inden for bæredygtighed
eller ønsker en screening af mulige ressourceoptimeringer, kan I
kontakte Maria Kristiansen på maria.kristiansen@aalborg.dk

NY udgivelse: 8 cases på cirkulære
forretningsmodeller fra nordjyske
virksomheder
Miljøstyrelsen har udgivet en rapport om cirkulær økonomi i
virksomheder. Rapporten beskriver gennem 8 cases, hvordan
virksomheder kan arbejde med at skabe mere cirkulær økonomi
bl.a. med fokus på vedligeholdelse og reparation af
virksomhedernes produkter – dvs. hvordan man designer
produkter for at lette reparation. De 8 virksomhedscases er en del
af et forskningsprojektet på AAU. Læs mere her

Velkommen til nye medlemmer i NBE
Henover sommeren er netværket vokset. Vi kan nu byde velkommen til:
Fårup Sommerland A/S, Jammerbugt Kommune
Miljømærkning Danmark, Vesthimmerland Kommune
Sambyg A/S, Aalborg Kommune
Alabu Bolig, Aalborg Kommune
Vil du se alle medlemmer af NBE, så tag et kig på vores hjemmeside, hvor
du finder hele listen: www.nben.dk

du finder hele listen: www.nben.dk

Nyheder fra CSR.dk
Det er ikke kun skoven der er grøn hos NBE-virksomheden Fårup
Sommerland. Forlystelsesparken vil selv arbejde på at blive
grønnere ved at gennemføre flere bæredygtige tiltag igennem
projektet ”Bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder".
Læs mere her

Besøg NBEs hjemmeside
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