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Kommende arrangementer
 
4. december - Rådgivermøde - Få del i 4 millioner.
Gennem det EU finansierede projekt ”Bæredygtig vækst
gennem energi- og ressourceeffektive små og mellemstore
virksomheder” er der afsat hele 4 mio. kr. til rådgivning og
udarbejdelse af grønne forretningsmodeller til nordjyske
virksomheder. Vi holder derfor infomøde, hvor du kan høre
nærmere om dine muligheder i projektet som rådgiver.
Arrangementet afholdes d. 4. december kl. 15.00 til 16.30 på
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby – lokale 160.
Læs mere her og tilmeld dig her

Rezycl gør det let at håndtere
virksomhedsaffald
 
Medlemsportræt af Rezycl.com
 
Hos medlemsvirksomheden Rezycl.com gør de det nemt for
virksomheder at håndtere affald. Med tanke på at virksomheder
ofte har styringssystemer til f.eks. økonomi og lagerstyring har
Rezycl udviklet et online affaldsstyringssystem der gør det nemt og
bekvemt for virksomheder at håndtere deres affald rigtigt. ”Vi
tager virksomhedens briller på, og hjælper dem med at sikre at
deres affald bliver håndteret hensigtsmæssig. Vi transporterer
ikke deres affald, men hjælper med, at det kommer det rigtige
sted hen, på en måde, der er nemmest og billigst for
dem” fortæller Rezycls direktør. 
 
Læs mere om Rezycl i medlemsportrættet her.

Kom med NBE på Karrieremesse 2019
 
Den 5. marts 2019 finder Karrieredagene sted i Aalborg. Det er
Danmarks største job- og karrieremesse, og her kan man som
virksomhed snakke med studerende fra de videregående
uddannelser. Det er en god mulighed for at komme og snakke
med akademikerne og få en fornemmelse for, hvad de kan tilbyde
Jeres virksomhed. NBE vil være tilstede på Karrieremessen, hvor vi
vil fortælle om NBE og især have fokus på projektet Det Grønne
Rejsehold, som opkvalificerer nyuddannede til at arbejde med
bæredygtighed og grøn omstilling. Vi vil gerne invitere jer med til at
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stå på en stand sammen med NBE, så I kan fortælle om jeres
virksomhed og tiltrække de helt rigtige kandidater. Hvis I er
interesserede i at stå på en stand sammen med NBE, kan I
kontakte Maria Kristiansen på maria.kristiansen@aalborg.dk.

Vil I blive klogere på muligheder for energi- og
ressourceoptimering i din virksomhed?
 
I projekt "energi- og ressourceoptimering i små og mellemstore
virksomheder" tilbydes 100 SMV’er med potentiale inden for
energi- og ressourceoptimering en screening. Virksomhederne får
ud fra screeningen udarbejdet en ressourceplan, som kan bruges
som afsæt til udarbejdelse af en Grøn forretningsmodel. Der er
ledige screeningsdatoer i foråret 2019, som skal fordeles mellem
SMV'er i Nordjylland. 

Hvis du er en SMV og vil vide mere om deltagelse i projektet, er du
velkommen til at kontakte projektleder Niels Martin Frandsen
på niels.frandsen@aalborg.dk eller telefon: 2520 0973.

Arrangementer siden sidst
 
6. november afholdt NBE i samarbejde med Rambøll i Aalborg
inspirationsarrangement om bæredygtighed og energiledelse.
Rambøll præsenterede erfaringer fra energioptimeringsprojekter
med Odense Kommune samt deres arbejde med at integrere
social bæredygtighed i arkitekturen for at understøtte det gode
boligliv. Energiselskabet Eniig gav praktiske råd til, hvordan
man skal forholde sig til nye regler i forbindelse med energitilskud.
Afslutningsvis gav Himmerland Boligforening eksempler på,
hvordan de har arbejdet med bæredygtighed i deres
byggeprojekter.
 
14. november holdt vi NBE-netværksmøde i samarbejde med Green
Building A-Z om Cirkulær økonomi i byggebranchen. 95
engagerede mennesker var mødt op til en spændende dag, hvor
der blev nørdet bæredygtigt og cirkulært byggeri. Du kan finde
materiale fra dagen her.
 
27. november havde vi et arrangement om cirkulær
resourceøkonomi i SMV’er hos Rockwoll. Thors-Design fortale,
hvordan de bruger bolværk fra færgelejer til bæredygtige møbler,
og ROCKWOOL Group fortalte om deres fokus på alternativer til
jomfruelige råvarer og gav en spændende rundvisning på deres
virksomhed.
 
Tak til alle der bidrog til de spændende arrangementer!

NBE søger en projektmedarbejder
 
I NBE søger vi en ny medarbejder! Den nye medarbejder skal
understøtte samarbejdet med medlemsvirksomhederne om
cirkulær økonomi og projekter inde for grøn forretningsudvikling
særligt i Aalborg Kommune. Medarbejderen skal også sikre
videndeling, som fagligt understøtter medlemsvirksomhedernes
bæredygtige og cirkulære udvikling og samarbejde. Du skal have
tæt kontakt med virksomheder og kommunale sagsbehandlere for
at bidrage til fremdrift og resultater hos virksomhederne og deres
udbytte af netværket. 

mailto:niels.frandsen@aalborg.dk
https://nben.dk/2018/10/14-november-2018-netvaerksmoede-om-cirkulaer-oekonomi-i-det-baeredygtige-byggeri


udbytte af netværket. 
 
Læs mere om stillingen her

Har din virksomhed overblik over hvordan I
arbejder med FN's 17 Verdensmål?
 

Overvejer I at tænke verdensmålene ind i dagligdagen på din
arbejdsplads? Teamet bag IDAs bæredygtighedskaravane har
udviklet et værktøj, du kan bruge til en selvvurdering af din
arbejdsplads’ arbejde med FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig
udvikling.

Værktøjet gør, at du nemt kan forholde dig til en samling konkrete
FN-delmål og giver dig en score ud fra det. Resultatet er en
konkret oversigt, som kan bruges til at skabe debat om
bæredygtighed på din arbejdsplads, eller som guidelines til,
hvordan I konkret kan styrke en bæredygtig udvikling.

Nyt fra csr.dk
 
Hvordan kommer man i gang med at blive et bæredygtigt
tøjmærke? Danske Soulland og svenske Filippa K går to veje. Læs
mere om de to virksomheders forskellige tilgang til bæredygtig
produktion her.

Velkommen til nye medlemmer!
 
I oktober og november har vi budt velkommen til: 
Komproment
Erasmus & Partnere A/S
Kuben Management
RGS Nordic
Arkitektfirmaet Rottbøll & partners ApS
Nibe Festival

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
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