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Mød Henrik Beha til Generalforsamling d. 23/4
 
Igen i år afholdes der generalforsamling i NBE, og denne gang er
temaet cirkulær økonomi. Her får vi besøg af Henrik Beha fra
Plastic Change, som vil fortælle om deres projekter. Arne Boelt vil
give et indblik i NBE's vision om et cirkurlært Nordjylland, inden
selve generalforsamlingen går i gang. Generalforsamlingen
afsluttes kl. 19.00, hvor der mulighed for spisning og networking.
Arrangementet finder sted d. 23/4 - 19 kl. 16.30 ved Krone
Vinduer. 
 
Tilmeld arrangement.
 

Fremtidens drivmidler for den tunge transport
 
På initiativ fra Aalborg Vognmandsforretning A/S (AVAS) afholdes
et eftermiddagsmøde om fremtidens drivmidler for den tunge
transport med fokus på SMV'er. Du får indsigt i potentielle
drivmidler for fremtidens tunge transport og krav fra EU. Desuden
handler mødet om, hvilke særforhold man møder i storbyer i
fremtiden, og hvordan man skal forholde sig som virksomhed ved
kommende investeringer for udvidelse af vognpark eller
udskiftning af nuværende køretøjer. Arrangementet afholdes i
forbindelse med NBE-projektet "Bæredygtig Vækst gennem Energi-
og Ressourceeffektive SMV’er". 
 
Arrangementet foregår d. 7. marts i Nørresundby. Tilmeld
arrangement

NBE's nordjyske fokus på flamigo-loop styrkes
 
NBE fokuserer i forbindelse med projektet "Det Cirkulære
Nordjylland" på EPS (bedre kendt som flamingo). Vi er i øjeblikket i
gang med at oprette et nordjysk EPS-loop, som nu er blevet
styrket gennem et samarbejde til EPS-Branchen - en sektion under
Plastindustrien. De har et stærkt netværk i EPS-industrien og
spiller derfor en central rolle for at samle de stærkeste aktører om
bordet. Med samarbejdet håber vi på at kunne lave en nordjysk
model, der kan opskaleres til at håndtere en meningsfuld
genanvendelse af EPS på et nationalt niveau.
 
Læs mere.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/160/
https://nben.nemtilmeld.dk/161/
http://www.e-pages.dk/jpdiverse/2171/
https://nben.dk/2019/02/nbe-og-eps-branchen-indleder-samarbejde


Mere end cement og arbejdspladser
NBE medlemsportræt af Aalborg Portland
 
Siden slutningen af 1800-tallet har der været gang i
cementovnene på Aalborg Portlands fabrik i Aalborg Øst – men de
er mere end bare cementproduktion og arbejdspladser. Aalborg
Portland arbejder med en bred vifte af miljø- og samfundsmæssige
tiltag, og derfor er FN’s Verdensmål et væsentligt pejlemærke for
virksomheden. Gennem Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Norddanmark (NBE) får Aalborg Portland et forum, hvor de søger
inspiration, erfaringsudveksling, symbioser og nye veje til grøn
omstilling. Læs mere om hvordan Aalborg Portland arbejder med
grøn omstilling her. 
 
Læs hele portrættet.

Stor interesse for NBE magasin! Skal I nå at
være med?
  
NBE får i 2019 produceret et magasin, hvor man kan læse
virksomhedscases fra hele netværket. Som virksomhed kan I købe
et opslag og være med i magasinet, som distribueres til bl.a.
virksomheder og kommuner i hele Nordjylland. I får selvfølgelig
også selv adgang til både trykte og interaktiv magasin.
 
Se hvilke NBE virksomheder, der allerede har takket ja.
 
Bliv ringet op og hør mere om NBE magasinet. 

Vær med i Bæredygtighedsfestivalen 2019
 
Vis dine bæredygtige projekter frem ved dette års
Bæredygtighedsfestival. Det kan enten være en stand, et
arrangement, en rundvisning eller noget helt tredje. Hvis du har

lyst til at stille dig til rådighed som oplægsholder, kan du også
melde dig på listen for dette. Det er gratis at være med! 
 
Læs mere.

Nyt fra CSR.dk
 
The Future of Sustainability Reporting
Sustainability reporting and environment, social, and governance
(ESG) disclosures are on the rise around the globe—we’ve seen
increased regulation in Asia, it has become expected practice in
Europe, and investors in the U.S. are increasingly using this
information to inform their decision-making.
 
 
Læs mere.

https://nben.dk/2019/02/aalborg-portland-mere-end-cement-og-arbejdspladser
https://nben.dk/foelgende-virksomheder-deltager-i-nbe-magasinet
mailto:nben@aalborg.
http://www.centerforgr�nomstilling.dk/baeredygtighedsfestivalen/for-arrangoerer
https://csr.dk/future-sustainability-reporting


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

http://www.nben.dk
https://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark
mailto:nben@aalborg.dk
https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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