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Invitation til kommende arrangementer i NBE
 
27. juni: Netværksmøde om Bæredygtigt Byggeri – en branche i
forandring?
NBE og EU-projektet Green Building A-Z inviterer til netværksmøde
om bæredygtigt byggeri – med fokus på hvordan vi kan skabe og
understøtte en branche i forandring. Netværksmødet afholdes i
forbindelse med afslutningen af Green Building A-Z, og der vil være
en blanding af inspiration fra branchen, erfaringer fra projektet,
samt en paneldebat om, hvad næste skridt er.
Arrangementet er åbent for alle nordjyske virksomheder og
kommuner.
 
 
 
 

12. september: Udviklig via Verdensmålene – et NBE
netværksmøde om de 17 verdensmål
NBE ønsker at samle hele landsdelen til årets vigtigste
arrangement om verdensmålene i Nordjylland. Formålet med
dagen er at klæde de nordjyske virksomheder og
beslutningstagere på til at arbejde med de 17 Verdensmål på en
måde, der kan føre til øget udvikling og vækst. Dagen består af tre
dele: et kursus i verdensmålene, målrettede workshops og
erfaringer fra Nordjyske virksomheder.
OBS: Arrangementet er eksklusivt for medlemmer af NBE samt
særligt inviterede. Der er max to pladser pr. virksomhed.

Lite leverer bæredygtig belysning
Månedens medlemsportræt  
 
NBE-virksomheden LITE A/S er leverandør af bæredygtige
belysningsløsninger. LED belysning er energibesparende, men
virksomheden tænker også i cirkulære baner: ”(…) produkterne i
serien er dokumenteret cirkulære og opbygget af få elementer,
som nemt kan adskilles”, fortæller Lars Andersen. Tanken bag
serien er, at alle komponenter kan udskiftes eller repareres,
hvilket giver en langtidsholdbar løsning.
 
LITE A/S har været medlem af NBE siden 2017 og fortæller
følgende om netværket: ”At møde nye kompetente
samarbejdspartnere gennem NBE er meget værdifuldt for os som
virksomhed”. Læs hele portrættet her.

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2019/04/27-juni-2019netvaerksmoede-om-baeredygtigt-byggeri-en-branche-i-forandring
https://nben.dk/2019/03/12-september-2109-nbe-netvaerksmoede-om-de-17-verdensmaal
https://nben.dk/2019/05/lite-leverer-baeredygtig-belysning


Har du en grøn udfordring?
 
Til september har jeres virksomhed muligheden for at få en
tværfaglig gruppe nyuddannede til at arbejde med en udfordring
inden for bæredygtighed. Det Grønne Rejsehold kan f.eks. hjælpe
med at omsætte affald til ressourcer, kommunikere jeres grønne
tiltag og omsætte FN’s 17 verdensmål til konkret handling.
Gruppen arbejder med jeres udfordring i ca. 4 uger, og herefter
præsenterer de løsningsforslag for virksomheden.
 
Du kan læse mere om Det Grønne Rejsehold her. Hvis du vil høre
mere kan du kontakte projektleder Maria Kristiansen på 2519
9457 eller maria.kristiansen@aalborg.dk

Få rabat på annonce i Nordjyske via NBE
 
Igen i år udgiver Nordjyske et særligt tema med fokus på
bæredygtighed i forbindelse med Bæredygtighedsfestivalen i
september. Du kan få 20% rabat på annoncer i dette tillæg,
såfremt du nævner dit medlemskab af NBE ved bestillingen.
Temaet hedder "Det bæredygtige Nordjylland 2019" og vil bl.a.
fokusere på cirkulær økonomi, FNs verdensmål, genanvendelse,
energioptimering og meget mere. NBE deltager i udgivelsen med 2
sider. Her kan du se sidste års udgivelse.
 
På NBEs hjemmeside kan du læse mere om
annonceringsmulighederne. For yderligere information kan du
kontakte Rene Hansen på rha@mediehusdanmark.dk eller telefon:
8213 0344. 

Plan for Bæredygtig Forretningsudvikling
 
En af NBEs kerneydelser er Planer for Bæredygtig
Forretningsudvikling (PBF). I år er det overordnede tema cirkulær
økonomi i services, og virksomhederne Arkitektfirmaet Hovaldt,
Frandsen & Søndergaard, TL Byg og Alabu Bolig deltager i forløbet.
Forløbet startede d. 25. april med et fællesmøde for de 4
virksomheder, hvor der blev arbejdet hen mod en 5 årig vision for
virksomhederne. Efterfølgende har virksomhederne haft
individuelle møder med en konsulent fra PlanMiljø, hvor der er
arbejdet videre med visionen, samt undersøgt styrker og
svagheder for visionen ved en SWOT-analyse, samt arbejdet med
visionen med Business Model Canvas som værktøj.
 
Alle virksomheder er ambitiøse og vil have bæredygtighed ind som
en del af deres forretningsmodel, enten ved at få opført
bæredygtige byggerier eller ved at bæredygtighed er en fast del af
ydelsen. Vi ser frem til at arbejde videre med virksomhederne ved
de næste møder. Du kan læse mere om PBF forløbene og NBEs
øvrige kerneydelser på NBEs hjemmeside.

Smart Energy in a Smart City Context
 
House of Energy holder årsmøde d. 11. juni under overskriften
Smart Energy in a Smart City Context. Som medlem af NBE har du

https://nben.dk/wp-content/uploads/2019/04/Ny-folder-til-virksomheder.pdf
mailto:maria.kristiansen@aalborg.dk
https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/939/
https://nben.dk/2019/05/medlemsrabat-hos-nordjyske-2
mailto:rha@mediehusdanmark.dk
https://www.e-pages.dk/nordjyskenet/939/
https://nben.dk/ydelser/kerneydelser


Smart Energy in a Smart City Context. Som medlem af NBE har du
mulighed for at deltage gratis. På dagen kan du bl.a. møde Kinas
førende producent af superkondensatorer, Aowei, der har
besluttet at etablere deres nordiske forsknings- og
udviklingscenter for superkondensatorer i Aalborg. Derudover
kommer Søren Skov Bording, nyudnævnt direktør hos Center
Danmark, og fortæller om ambitionerne for det nye nationale
forsknings- og testcenter, der kommer til at spille en nøglerolle for
omstillingen til fremtidens grønne energiforsyning. Aalborg
Portland fortæller om deres projekt med fjernkøling til det nye
supersygehus og Siemens Gamesa fortæller om digitalisering af
energisektor. Lykke Friis er dagens konferencier. Se mere i
programmet.

AAU delte værktøjer til cirkulær økonomi
 
D. 9. maj var ca. 30 deltagere samlet for ved at blive klogere på
værktøjer indenfor cirkulær økonomi. Mødet var arrangeret af NBE
og Aalborg Universitet og deres KATCH-e projekt. AAU
understregede bl.a., at bilbranchenen fokus på servicekontrakter,
reparationer og salg af brugte biler er en model, som med fordel
kunne bruges i andre brancher, hvis vi ændrer vore mindset.
 
Deltagerne blev præsenteret for 3 værktøjer: 

KATCH UP! Spil om udvikling af cirkulære
forretningsstrategier
CE Strategist – Cirkulære forretningsmodeller ud fra
Business Model Canvas
De 10 bud anvendt ved redesign af produkter

Alle 3 værktøjer gav anledning til en nuanceret snak om cirkulær
økonomi, hvor tilgangen kan være forskellig alt efter branche og
produktgruppe. Du kan læse mere om værktøjerne i Powerpoint
præsentationen fra dagen, som du finder NBEs hjemmeside.

CirclHouse i Amsterdam
 
NBEs nyeste projekt, ProCirc, omhandler cirkulære indkøb. Det
første partnermøde blev afholdt i CirclHouse i Amsterdam, Holland.
CirclHouse er et hus bygget på cirkulære principper. Bygherren er
en bank, som havde brug for nogle nye mødefaciliteter. De
startede med at ville bygge traditionelt, men i sidste øjeblik
ændrede de princip, og i dag står et cirkulært hus.
 
Huset er bygget, så alt kan skilles ad og alle materialer kan
genbruges. Gulvet er et genbrugsgulv fra en sportshal, isoleringen
er lavet af gamle cowboybukser og nogle vægtæpper er lavet af
udtjente servicepersonaleuniformer. Adskillelsen af mødelokalerne
er lavet af genbrugsvinduespartier, som ikke lever op til dagens
standarder, og en vægudsmykning er udformet af 10 cm lange
afskær af træ, som var et spildprodukt. På taget er en grøn oase,
hvor man kan få serveret en drink med egne krydderurter fra
tagbaren. Læs mere om CirclHouse her.

The Body Shop lancerer bæredygtigt,

http://house-of-energy.dk/aarsmoede/
https://nben.dk/2019/01/9-maj-2019-cirkulaer-oekonomi
https://www.abnamro.com/en/newsroom/press-releases/2017/circl-a-circular-pavilion-in-amsterdam-officially-opened.html


The Body Shop lancerer bæredygtigt,
genvundet plastik
 
The Body Shop lancerer deres første Community Trade genvundne
plastik fra Bengalore i Indien. Initiativet sætter fokus på den
mindre kendte humanitære side af plastikkrisen.
 
Find artiklen 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
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