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Marts 2019

Kommende arrangementer
 
23/4: Mød Henrik Beha til  NBE's generalforsamling
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 Det Cirkurlære 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 dig her 
 

25/4: Workshop om Innovation & Partnerskaber i
cirkulær bioøkonomi
Kom til spændende workshop og bliv klogere på, hvordan din
virksomhed kan sætte cirkulær økonomi, innovation og
partnerskaber i spil på biomasseområdet. Der vil være oplæg
fra Aalborg Universitet, Omdan Advisory+Action og nordjyske
virksomheder, der allerede arbejder indenfor området. Vær
med til at diskutere potentialer i cirkulær bioøkonomi og få
mulighed for at indgå i et innovativt partnerskab med andre
virksomheder.

Arrangementet retter sig særligt mod beslutningstagere eller
lign. i nordjyske SMV’er indenfor fødevareforarbejdning,
foderfremstilling, bioteknologi, bioenergi mm.

Find invitationen her og Tilmeld dig her

 
9/5: Hands-on: værktøjer til cirkulær økonomi
Er du nysgerrig på, hvordan man kan arbejde med cirkulær
økonomi i praksis? Denne dag får du mulighed for at få hands-on
erfaring, når vi afprøver forskellige værktøjer fra AAU. Du får en
introduktion til tre forskellige værktøjer, som du efterfølgende får
mulighed for at arbejde med i en workshop.
Derudover vil du blive introduceret til Det Cirkulære Nordjylland, og
høre nærmere om dine muligheder for at samarbejde med andre
Nordjyske virksomheder og kommuner i kampen om at få genbrugt
og genanvendt flest mulige ressourcer i regionen.
 
Tilmeld dig her

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.nemtilmeld.dk/160/
https://nben.dk/wp-content/uploads/2019/03/Innovation-Partnerskaber-i-den-Cirkul�re-Bio�konomi.pdf
https://nben.nemtilmeld.dk/167/
https://nben.nemtilmeld.dk/159/


Better World Fashion - En cirkulær pioner
NBE medlemsportræt af Better World Fashion
 
”Hos Better World Fashion er hele filosofien, at tingene skal køre i
kredsløb. Det mener vi giver mening”, fortæller ejer Reimer Ivang,
der ønsker at være med til at skabe en mere bæredygtig
forbrugskultur. ”98 % Genbrug – 100 % Unik” er en af
grundstenene i Better World Fashions koncept. Skindet er
genbrugsskind, foret bliver skabt af gamle pet-flasker, og lynlåse
og knapper laves af omsmeltet metal. 
 
Læs mere om Better World Fashions inspirerende forretning her.
 
Er du medlem og interesseret i at blive månedens
virksomhedsportræt? Så skriv til nben@aalborg.dk.
 

Hvem skal vinde bæredygtighedsprisen 2019?
 

Bæredygtighedsprisen 2019 uddeles igen i år under
Bæredygtighedsfestivalen. Prisen gives i år til en borger,
virksomhed eller iværksætter, som har hjemme i Nordjylland, og
som har gjort en særlig indsats for FN's Verdensmål nr. 17 om
"Partnerskaber for handling".

Har du den helt rette kandidat i tankerne? Så tøv endelig ikke med
at sende os en ansøgning. Du kan læse mere om kriterier og
ansøgning her. 
Sidste ansøgningsfrist er onsdag, den 7. august kl. 23.59.

Indsamling af plast på byggepladser
 
NBE har i samarbejde med flere medlemsvirksomheder startet et
nyt pilotprojekt om plasthåndtering på byggepladser. Formålet er
at undersøge, om noget af den plast fra byggepladser, der i dag
bliver til affald, kan genanvendes. Det indledende arbejde i
projektet har bestået af analyser af de plasttyper, der findes på
byggepladser. Ligeledes er arbejdsprocesserne på byggepladser
blevet analyseret for at give klarhed over, hvornår i byggefaserne
det er muligt at indsamle plast bl.a. ift. renhed og dermed
mulighed for genanvendelse.
I marts måned startede indsamlingen på den første byggeplads
hos Lund & Staun A/S. Den indsamlede plast skal håndteres hos
Aage Vestergaard Larsen. De vil teste plasten i forhold til
mulighederne for genanvendelse. Med i projektet er også
Enemærke & Petersen og A. Enggaard A/S.  Det er et spændende
projekt, som understøtter cirkulær økonomi i byggeriet. NBE ser
muligheder i, at konceptet kan udbredes til andre entreprenører
og byggepladser, når det er testet.  
Hør mere om projektet hos Morten Bandholm Vinde på tlf.: 31 94
21 01 eller mail: morten.bandholm@aalborg.dk.

https://nben.dk/2019/03/better-world-fashion-en-cirkulaer-pioner
http://www.centerforgr�nomstilling.dk/baeredygtighedsfestivalen/baeredygtighedsprisen


NBE er også på Linkedin!
 
Vil du gerne følge endnu mere med i NBE's arbejde for et mere
grønt erhvervsliv i Nordjylland? Find os på Linkedin lige her. Det er
der allerede 1500 andre der har gjort! 
 
På siden kan du bl.a. følge med i de initiativer, NBE arbejder med
ude hos virksomheder, få information om forskellige
arrangementer og høre gode historier fra NBE's
medlemsvirksomheder.

Bæredygtig produktion 3.0
 
27. marts afholdt NBE netværksmøde om bæredygtig produktion
med spændende oplæg fra 4 af vores medlemsvirksomheder.
Gabriel var vært, og gjorde os klogere på de tanker og
udfordringer, der ligger i at være en global virksomhed, som
arbejder med cirkulær økonomi. Better World Fashion tog os med
på en tur igennem deres helt igennem cirkulære forretning. Vraa
Dampvaskeri fortalte om, hvordan de arbejder med at skabe et
bæredygtigt vaskeri - både når de selv træffer bæredygtige valg,
og når de hjælper deres kunder til at gøre det samme. Fra Højer
Møbler hørte vi om, hvordan de skaber læringsmiljøer der indbyder
til læring, samtidig med at de tænker bæredygtighed ind i deres
forretning.

Stor interesse for fremtidens drivmidler for
tung transport
 
Efter forespørgsel fra medlemsvirksomheden AVAS afholdt NBE
den 7. marts eftermiddagsmøde hos AVAS om fremtidens
drivmidler for den tunge transport. På mødet var der fokus på,
hvordan nordjyske små og mellemstore virksomheder kan satse på
fremtidens drivmidler. Det var meget positivt at se den brede
opbakning for grøn omstilling i en branche, der står overfor en
massiv forandring. 

Nyt fra CSR.dk
 
I den kommende måned har csr.dk tema om cirkulær
økonomi. Den første hype om cirkulær økonomi er ovre, og det
seriøse arbejde er begyndt. Så hvad er udfordringerne, som står
tydeligst frem nu? Pilen peger mod samarbejde på tværs af siloer,
udviklingen af materialer og at få det fulde potentiale i sving.
NBE har bidraget til temaet med flere artikler. Læs mere i de

http://www.linkedin.com/company/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark


NBE har bidraget til temaet med flere artikler. Læs mere i de
mange spændende artikler under temaet her

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

https://csr.dk/i-fokus-cirkul�r-�konomi-i-2019
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_tests/
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