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Julehilsen fra formanden
Du ønskes en glædelig og grøn jul med tak for samarbejdet i 2018.
Det har været et begivenhedsrigt år i Netværk for Bæredygtig
Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) med mange gode
virksomhedsprojekter og nye medlemmer. Mange virksomheder
har fået gennemført bæredygtighedsscreeninger, og der er fundet
massive ressource- og energibesparelser.
Det er særligt glædeligt, at vi sidst på året har fået bevilliget
midler til projektet ”Cirkulær Innovation i Partnerskaber”. Projektet
vil de kommende år styrke nordjyske virksomheders innovation
igennem cirkulær økonomi.
Vi ser frem mod et spændende 2019 med fokus på FNs 17
verdensmål for bæredygtig udvikling og på at styrke det cirkulære
Nordjylland – et fokus der er til glæde og gavn for regionen og ikke
mindst for vores fælles fremtid.
Med venlig hilsen Jens Højer, Formand for NBE

Morgenmøde om FN's 17 verdensmål
6. Februar 2019
FN’s 17 verdensmål er blevet kaldt den mest ambitiøse plan for
klodens fremtid nogensinde. Overalt i verden arbejder
virksomheder med målene og skaber samtidig øget
konkurrencekraft og forretning. Den 6. februar inviterer NBE og
Hjørring Kommune de nordjyske virksomheder indenfor til et
inspirationsmøde om verdensmålene.
Læs mere her og tilmeld dig her

En bæredygtig Business Park
Medlemsportræt af Business Park Nord
Med ambitioner om at blive den første af sin slags med fokus på
målrettet at skabe sig en bæredygtig profil har Business Park Nord
meldt sig ind i NBE. ”Screeningsforløbet og vores nye medlemskab

i Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling har virkelig givet blod
på tanden til at arbejde med fremtidige forbedringer. Vi er blevet
inspireret til at arbejde mere bevidst med bæredygtighed. Det
gælder både internt og i den måde vi markedsfører os på ”
fortæller direktør Brith Lund Jørgensen.
Læs mere om Business Park Nord i medlemsportrættet her.

Læs mere om Business Park Nord i medlemsportrættet her.

Vær med i NBE magasin i 2019
Det glæder os at fortælle, at i 2019 udgiver NBE vores helt eget
magasin i miljørigtigt papir. Magasinets formål er at oplyse de
nordjyske virksomheder, politikere og kommuner om NBE’s
arbejde, cirkulær økonomi, FN's Verdensmål og ikke mindst vise
resultater fra vores medlemmer. Magasinet bliver trykt og
tilgængeligt online.
Hvis du er medlem af NBE, vil du i det nye år blive kontaktet af NBE
eller Impetus Gruppen, der hjælper med udarbejdelse, tryk og
distribuering af magasinet. Det koster 18.000 kr. for dobbelt
opslag inkl. journalist og fotograf. Hvis du allerede nu er
interesseret, kan du skrive til nben@aalborg.dk
Se eksempel på magasin her

Plasthandlingsplan
I starten af december offentliggjorde regeringen sin nye
plastikhandlingsplan ”Plastik uden spild”. Planen har en vision om
et cirkulært plastikforbrug og indeholder 27 konkrete initiativer.
Der er sat 50 millioner kr. af til arbejdet over en 4-årig periode.
I Nordjylland er vi allerede i gang! Igennem NBE går Nordjylland nu
sammen om at skabe landets første cirkulære region, og både
virksomheder, kommuner, erhvervscentre og Aalborg Universitet er
engageret i arbejdet.
Der arbejdes netop nu på at oprette konkrete plastloops, hvor
plastaffald fra én virksomhed, kan indgå som en ressource i en
anden virksomheds produktion. Derudover skal affaldet fra alle
nordjyske affaldsselskaber aktiveres i kampen for at skabe øget
genanvendelse af plast. Borgernes affald indsamles og skal
derefter sorteres og sendes retur til de nordjyske virksomheder,
som kan tjene penge på det. Hvis du vil høre om dine muligheder
for at indgå i et plastloop så kontakt projektleder Sebastien
Bouchara på Seb.Bouchara@Aalborg.dk.
Find regeringens plasthandlingsplan her
Find artikel fra Nordjyske her (kun for abbonnenter)

Rabat på annoncer via NBE
Få 30 % rabat på annoncer/artikler i Jyllands-Postens tematillæg
”Et Cirkulært Danmark”.
Jyllands-Posten udgiver i slutningen af januar et tematillæg om
bæredygtighed under overskriften ”Et Cirkulært Danmark”. NBE vil
være synlig i tillægget, og medlemmer af netværket kan få 30 %
rabat på annoncer/artikler.
Tematillægget sætter gennem FN’s 17 verdensmål fokus på
bæredygtighed og cirkulær økonomi. Formålet er at inspirere
virksomheder, offentlige organisationer og beslutningstagere til at
tænke i fremtidige løsninger.
Hvis du er interesseret i denne mulighed, kan du inden d. 28.
december kontakte: Peter Aagaard Nielsen, projektleder hos
Jyllands-Posten, på 5080 9156 eller peter.a.nielsen@jp.dk.
Du kan læse mere om priser, deadlines og distribution her

Nyt fra CSR.dk
Vores medlemsvirksomhed Genbrugsfirmaet RGS Nordic har i
samarbejde med blandt andet Teknologisk Institut udviklet et nyt
materiale, HIB, der genanvender beton- og teglrester fra
byggerierne.
Læs mere her.
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