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Kommende arrangementer
6. november - Bæredygtighed og energiledelse
Gå hjem møde i samarbejde med Rambøll. Se mere her

14. november - Netværksmøde om cirkulær økonomi i det
bæredygtige byggeri
NBE og Green Building A-Z inviterer til netværksmøde om
cirkulær økonomi i byggeriet. Vi har inviteret en række
spændende oplægsholdere og paneldeltagere, som vi
glæder os til at tilbring eftermiddagen med. Skal du med?
Du kan finde invitationen her og tilmelde dig her.

27. november - Cirkulær økonomi i SMV'er
I efteråret stiller vi skarpt på cirkulær økonomi på tværs af
byggeriets værdikæde i små og mellemstore virksomheder!
Vi er nået til det tredje spændende eftermiddagsmøde med
fokus på produktudvikling. Mødet er relevant for alle
produktionsvirksomheder - ikke kun inden for byggeri.
Mødet afholdes som en del af projekt “Bæredygtig vækst i
små og mellemstore virksomheder” i samarbejde mellem
NBE og InnoBYG. Se mere og tilmeld dig her.

Ping IT Services genbruger udfaset IT udstyr
Medlemsportræt af Ping IT Services
Ping IT Services hjælper virksomheder med håndtering af IT udstyr,
der ikke længere kan bruges. Udover genanvendelse af materielle
ressourcer har Ping IT Services også blik for menneskelige
ressourcer. ”Vi nyder i den grad at se mennesker vokse både

fagligt og menneskeligt og det er fantastisk, at vi som virksomhed
både kan genbruge udfaset IT udstyr og på samme tid skabe nye
arbejdspladser til mennesker, som ellers har haft svært ved at få
eller fastholde et arbejde” fortæller Direktør Morten Rasmussen.
Morten Rasmussen er også glad for at være med i NBE: ”Man

befinder sig altid godt blandt ligestillede, og det er særdeles
tilfredsstillende at netværke og samarbejde med virksomheder,
som har samme bæredygtige mål for øje. Det kan jeg gennem
NBE”.
Læs mere om Ping IT Services i medlemsportrættet her

Det Grønne Rejsehold er klar til at hjælpe i din
virksomhed!
Den 24. oktober præsenterede Det Grønne Rejsehold (DGR)
resultaterne af deres 3 ugers case-arbejde hos en NBE
medlemsvirksomhed. Det var en spændende eftermiddag, og det
er imponerende hvad grupperne er kommet frem til på så kort tid.
Dette års rejsehold er nu klar til at komme ud og arbejde på
virksomhederne! Hvis din virksomhed står med en idé til et grønt
projekt, så kontakt maria.kristiansen@aalborg.dk og få en snak
om mulighederne for et samarbejde med DGR.

Det Cirkulære Nordjylland er sparket i gang!
Forarbejdet til Det Cirkulære Nordjylland er igang, og flere
virksomheder har allerede etableret samarbejde med nordjyske
affaldsselskaber. Myten om at offentlige affaldsselskaber ikke vil af
med materialer skal aflives! Plastgenanvendelsesvirksomheden
Aage Vestergaard Larsen får allerede indsamlet materialer
gennem offentlige affaldsselskaber, og virksomheden Gamle
Mursten samarbejder med AVV om en cirkulær forretningsmodel.
Læs mere her.
Affaldsselskaberne har materialer som virksomheder kan bruge,
og virksomhederne har processerne til at omsætte materialerne.
Potentialerne for økonomi, miljø, og jobskabelse er store og NBE
vil opfordre flere til at henvende sig til lokale affaldsselskaber, for
at drøfte muligheder for samarbejde.

Arrangementer siden sidst
I oktober har vi afholdt to møder om cirkulær økonomi i SMV’er.
På møde #1 om cirkulær forretningsudvikling hørte vi oplæg fra
KOMPROMENT og Ramboll om forskellige måder at gribe cirkurlær
forretningsudvikling an, samt en spændende workshop om
cirkulær forretningsudvikling. Til møde #2 om affaldshåndtering
hørte vi om Jammerbugt Kommunes erfaringer med håndtering af
byggeaffald og ideer for fremtiden. Anke Oberender fra VHGB
præsenterede, hvordan VHGB kan assistere med viden, hvis der
opstår spørgsmål omkring processer eller ansvar ved håndtering
af byggeaffald, og vi blev introduceret til, hvordan der er økonomi i
at involvere sig i genbrug og genanvendelse af byggeaffald ved
Erik Jørgensen fra Dansk Genbyg.
Tak for nogle spændende møder! Materialerne fra møde #1 kan
findes her. Materialer fra møde #2 kan findes her. Møderne blev
afholdt i samarbejde mellem NBE og InnoBYG som en del af projekt
“Bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder”. Læs mere
om projektet her.

Biobaseret produktion – casesamling på gaden!
State of Green har udgivet en ny casesamling: ”Producing more
with less”. Casesamlingen viser en række eksempler på, hvor
biomasse kan genbruges og upcycles i værdikæden. Der er også
fokus på en mere ressourceeffektiv og bæredygtig produktion med
løsninger på, hvordan man producerer mere med færre
ressourcer. Spørgsmålet er om disse eksempler kan vise vejen til
nye potentialer i Nordjylland?
Læs mere her.

Biomasse som en del af cirkulær Innovation
Som del af projekt ”Cirkulær Innovation i partnerskaber” vil NBE i
2019-2020 have fokus på cirkulær innovation inden for biomasse.
Der er stor produktion af fødevarer i Nordjylland og derfor stort
potentiale for at øge anvendelsen af biomasse. Det kan både
være til energiproduktion, men også fx produktion af proteiner.
Det er afgørende at få virksomheder med i forløbet, og derfor vil
den nærmere afklaring af fokuseringen ske i samarbejde med
interesserede virksomheder. NBE har tidligere arbejdet med en
case med kasserede kartofler, som nu anvendes til
insektproduktion i Hjørring. Indsatsen på biomasse kobles til:
"Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling”, som allerede er på
vej til at invitere flere nordjyske kommuner og landmænd ind i
samarbejdet. LandboNord og Agri Nord er tæt involveret i
netværket og har været det de seneste år. Kontakt projektleder
Mette Larsen tlf. 99312155, hvis du vil høre om projektet eller har
interesse i at deltage som virksomhed.

Hos Golding byg vil de udvikle sig bæredygtigt
Golding Byg ønsker ikke bare at udvikle sig men at udvikle sig i en
mere bæredygtig retning. Derfor valgte direktør Jens Christian
Golding, at Golding Byg Aps skulle være en del af projektet
”Bæredygtig vækst i små og mellemstore virksomheder”. Projektet
er et gratis tilbud fra NBE til nordjyske virksomheder.

”Der er generelt behov for, at vi alle begynder at tænke mere
bæredygtigt. Vi bruger ressourcerne alt for hurtigt på kloden, og vi
i Golding Byg ønsker at tage vores del af ansvaret. Jeg oplever
også, at der både er behov for og efterspørgsel på mere
bæredygtige løsninger – også lokalt her i Jammerbugt” fortæller
Jens Christian.
Læs mere om hvad Golding Byg har fået ud af at deltage i
projektet her

Vil I være med til at lære unge i Aalborg
Kommune om bæredygtighed?
Siden august har 12 folkeskoleklasser været på inspirationsbesøg
hos NBE-virksomheder, som led i undervisningsforløbet
”Bæredygtighed i Virkeligheden”. Forløbet lærer Aalborg
Kommunes 7. – 10. klasser om bæredygtighed, og ruster dem til
selv at udvikle bæredygtige løsninger. Forløbet er et samarbejde
mellem NBE-virksomheder, Center for Grøn Omstilling (CGO) og
Aalborg Kommunes Skoleforvaltning. Undervisningen starter med
en intro fra CGO's Grønne Agent, Zacharias Brix Madsen, hvorefter

en intro fra CGO's Grønne Agent, Zacharias Brix Madsen, hvorefter
eleverne tager på virksomhedsbesøg. Her viser virksomhederne de
unge, hvordan de praktisk arbejder med bæredygtighed. Eleverne
går herefter i gang med at udvikle egne bæredygtige løsninger, på
udfordringer de oplever. De færdige ideer indsendes og den
bedste præmieres på Bæredygtighedsfestival 2019.
”Bæredygtighed i Virkeligheden” er en succes med stor
efterspørgsel fra skolerne, som meget gerne vil på
virksomhedsbesøg. Har du og din virksomhed lyst til at være med
til at lære unge om bæredygtighed, ved at vise dem jeres
virksomheds arbejde med bæredygtighed, så kontakt Zacharias
Brix Madsen: zacharias.madsen@aalborg.dk. Læs mere om
forløbet her.

Nyheder fra CSR.dk
En ny læringsportal om plastgenanvendelse – CIRKLA.dk – er blevet
lanceret. På portalen findes information om veje til øget
plastgenanvendelse, samt onlinekurser med fokus på plast.
Læs mere om den nye læringsportal her
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