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Kommende arrangementer
Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00 - 16.30 - I Aalborg Kommune
Tirsdag den 23. oktober kl. 17.00-19.00 - I Jammerbugt Kommune
Tirsdag den 27. november - I Mariagerfjord Kommune
I efteråret stiller vi skarpt på cirkulær økonomi i små og
mellemstore virksomheder! Vi afholder tre spændende
eftermiddagsmøder med fokus på henholdsvis
forretningsudvikling, affaldshåndtering og produktudvikling. Vi
opfordrer til at deltage i hele denne perlerække af arrangementer,
men du kan naturligvis også vælge at deltage i et enkelt
arrangement. Møderne afholdes som en del af projekt
“Bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder” i et
samarbejde mellem NBE og InnoBYG.
Læs mere og tilmeld jer møde #1 her
Læs mere og tilmeld jer møde #2 her
invitation og tilmelding til møde #3 kommer senere

Det Grønne Rejsehold er godt i gang!
Det Grønne Rejsehold 2018 er skudt i gang! De sidste par
uger har for de 21 nyledige deltagere budt på et intensivt
undervisningsforløb om bæredygtighed, grøn omstilling, cirkulær
økonomi, projektledelse og udarbejdelse af business cases.
Holdet er nu klar til anden fase af forløbet, hvor de i de kommende
uger skal arbejde med bæredygtige udfordringer som NBEvirksomheder har budt ind med.
Efter kursusforløbet er deltagerne uddannet til at arbejde med
bæredygtighedsprojekter f.eks. i virksomhedspraktik, løntilskud
eller job. Hvis din virksomhed er medlem af NBE og har interesse i
at få fat i et af de grønne talenter så kontakt os på
nben@aalobrg.dk.
Læs mere om Det Grønne Rejsehold i deres nye fine folder her

Den 24. oktober kl. 16.00-19.00 kan I komme og høre Det
Grønne Rejsehold præsentere resultaterne af deres case-arbejde.
Det bliver en eftermiddag med nye og spænende indput til
løsninger på nogle af de problematikker man kan opleve i sin
virksomhed inden for bæredygtighed, samt networking og lidt mad.
Tilmelding dig her.

20 mio kr. til Cirkulær Innovation i Nordjylland
Vækstforum har givet NBE tilsagn om midler til et
innovationsprojekt i små og mellemstore virksomheder (smv'er)
under titlen ”Cirkulær Innovation i Partnerskaber”. Det skal
understøtte indsatsen som BRN har bevilliget indenfor ”Det
Cirkulære Nordjylland”. Der er givet tilsagn om 20 mio. kr til
projektet, som løber indtil 2020. Projektet vil understøtte 10
innovationspartnerskaber, og forventes at involvere mindst 35
nordjyske smv'er. Forløbet vil have fokus på nye koncepter,
løsninger og produkter, der kan løfte den cirkulære dagsorden
inden for Byggeri, Biomasse, Turisme, Tekstil, Plast og Produktion.
AAU deltager som central videnspartner. Herudover er Thisted,
Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Vesthimmerland og Rebild
kommuner med som partnere. De skal sikre lokal forankring
herunder deltagelse af virksomheder. NBE vil her i efteråret
påbegynde planlægningen af forløbet. Inden projektet endelig kan
gå i gang skal Erhvervsstyrelsen godkende projektet. Vil du vide
mere? kontakt Lene m. Nielsen: lene.nielsen@aalborg.dk

Sidste netværksmøde: Cirkulær økonomi i
udbud
Den 13. september holdt vi netværksmøde under Aalborg
Bæredygtighedsfestival om cirkulære økonomi i udbud. Hvis du
missede det kan du se det hele lige her! Mødet bød på en masse
forskellige input til hvad der er på spil, i forløbet omkring cirkulær
økonomi i udbud. Vi hørte blandt andet om samarbejdet mellem
Aalborg Kommune og Højer Møbler A/S om cirkulære læringsmiljøer
i skolerne. Rikke Fischer-Bogason fra PlanMiljø Aps gav os indblik i,
hvad der kan få cirkulære indkøb til at lykkes. En væsentlig pointe
her er, at der rent juridisk ikke står forhindringer i vejen for at
arbejde med cirkulær økonomi i udbud, men udfordringen ligger i
at sætte cirkulær økonomi i system og skabe samarbejder, viden
og netværk omkring det. Gode eksempler på virksomheder der
tænker cirkulært fik vi også, ved oplæg fra Kurt Nedergaard fra
Gabriel og Michael Aastrup fra Tarkett.

Mere cirkulære økonomi i udbud
NBE-netværksmødet er ikke det eneste sted hvor der bliver
diskuteret cirkulær økonomi i udbud. Aalborg Kommune har netop
afholdt en Temadag, med projektledere, indkøbere og
miljøeksperter fra flere forvaltninger i kommunen. Temadagen
handlede om at introducere konceptet "cirkulære indkøb", og
vidensdeling og tanker omkring hvordan kommuner køber ind,
især med henblik på at forberede kommune på 2 kommende

cirkulær udbud om levetidsforlængelse af IT-udstyr og
legepladser.

På Temadagen var der bl.a. oplæg fra eksperter fra

Holland og 2 lokale cirkulære virksomheder. Dagen var en del af
"Circular PP"-projektet, som handler om at skabe rammer for,
hvordan man kan håndtere cirkulære indkøb i Kommuner. Læs
mere om Circular PP her.

Sambyg og Vodskov gør os alle grønnere
Hos Sambyg ser man tydeligt forretningsmulighederne i at tænke
bæredygtighed ind i kerneforretningen: ”Vi tror, at

miljødagsordenen får en endnu større rolle i byggeri og dette vil vi
gerne være på forkant med. Jeg tror det er vigtigt at brande sig
som grønne og bæredygtige. Det er ikke bare noget vore lejere er
mere opmærksomme på, det er også noget de efterspørger.”
fortæller Jesper Nyborg.
Læs mere om Sambyg og deres deltagelse i projekt "bæredygtig
vækst gennem energi- og ressourceeffektive SMV'er her

Velkommen til nye medlemmer i NBE
Vi har fået flere nye medlemmer, og vi kan nu byde velkommen til:
Uniscrap
Induflex
Frandsen & Søndergaard
Arkitektfirmaet Nord A/S
Circ.eco
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
Hos NBE-virksomheden EPS-recycle, ved de ikke en skid om plast –
det siger de i hvert fald selv. Men på trods af den udtalelse, så har
virksomheden gennem de sidste syv år arbejdet med at kværne og
komprimere EPS. Og i juni måned i år kunne virksomheden for
første gang tænde for nye maskiner i en ny fabrik og begynde
processen med at omdanne kværnet EPS til PS-granulat.
Læs mere her
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