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Invitation til kommende arrangementer i NBE

12. september: Udvikling 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.
 
10. oktober: #EUinMyRegion – Erfaringer med grøn omstilling i
Nordjylland
Konference i samarbejde mellem de fem EU-støttede projekter i
region Nordjylland, der arbejder med bæredygtighed under
overskrifter som energi- og ressourceeffektivitet og -optimering.
Yderligere information og program følger senere.
 

Nudge din virksomhed grønnere
 
Er der en adfærd, som kan ændres, så din virksomhed bliver mere
bæredygtig? Nu har du en unik mulighed for at få en af landets
førende eksperter ud og hjælpe helt gratis.
 
Som led i projektet "Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive SMV'er" tilbyder vi lige nu SMV'er muligheden for
at deltage i et nudging-forløb med en bæredygtig vinkel. Det er op
til dig, hvilket område I ønsker en adfærdsændring indenfor. Det
kan fx være affaldssortering, spild i produktionen, betjening af
maskiner og meget mere. 
 
Læs mere om tilbudet her

Cirkulær tankegang omdrejningspunkt for AVV
Månedens medlemsportræt  
 
AVV arbejder for at bevare ressourcerne – både når det gælder
affald og arbejdskraft. Affaldsselskabet tænker cirkulært og har
bl.a. igangsat projekter inden for reparation af cykler, upcycling af
læder og rensning af gamle mursten. Hver gang i partnerskab med
jobcentre eller virksomheder.  Medlemskabet af NBE er en god
synliggørelse, siger AVV’s direktør Steen Madsen: "NBE har givet
os mulighed for at fortælle om AVV. Vi har konkret fået en del

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
https://nben.nemtilmeld.dk/165/
https://house-of-energy.dk/events/euinmyregion2019/
https://nben.dk/2019/06/nudge-din-virksomhed-groennere-unik-mulighed-for-smaa-og-mellemstore-nordjyske-virksomheder


positiv opmærksomhed den anden vej. Det har givet os et netværk
ud i det nordjyske, som har strategisk betydning."
 
Læs medlemsportrættet af AVV her.

EU-midler skal udvikle cirkulært byggeri
 
Torsdag den 13. juni blev det offentliggjort, at et nordjysk ledet
projekt er det ene af i alt syv projekter, der har fået bevilget
Interreg ØKS-midler til at arbejde med udviklingen af bæredygtigt
offentligt byggeri i Nordjylland og Skandinavien. Projektet,
Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C), har en
samlet økonomi på ca. 4,3 mio EURO, hvoraf den danske andel er
på ca. 2,2 mio EURO. I Danmark er casen Stigsborg Børne- og
Ungeunivers: en folkeskole og en daginstitution, der skal ligge i
Nørresundby i det nye byområde Stigsborg Havnefront. I casen vil
de nordjyske samarbejdspartnere bl.a. have fokus på byggeriets
totaløkonomi – herunder materialernes omkostning i byggeriets
levetid. Det indebærer bl.a. udvikling og opbygning af viden og
kompetencer til at kunne bruge LCA (Life Cycle Assessment) og
LCC (Life Cycle Cost) som beslutningsværktøjer for at sikre
bæredygtighed i byggeriet. Foruden NBE indgår Aalborg Kommune
og Hjørring Kommune i det store nordiske samarbejdsprojekt.
Læs mere om det nye projekt her 

Seminar om genanvendelse af EPS
 
I samarbejde med brancheforeningen EPS-branchen var NBE den
20. juni vært for et intenst og inspirerende seminar med
repræsentanter fra det meste af EPS-branchens værdikæde.
Formålet var at diskutere mulighederne for at udvikle nye måder at
genanvende EPS på samt at forbedre de eksisterende måder. Af
NBE-medlemsvirksomheder deltog BEWI, EPS-Recycle, Ragn-Sells
og Aalborg Forsyning (Renovationen). Derudover deltog Dansk
Affaldsforening, Center for Grøn Omstilling, FlexSkrald og RUNI.

 
I Nordjylland er der bred interesse for at være frontløber på
bæredygtig håndtering af EPS. EPS er 100 % genanvendeligt,
nemt at sortere, og så har vi i Nordjylland de virksomheder og det
samarbejde der skal til for at lave stærke, lokale og lukkede loops.
Potentialet er stort, og NBE ser frem til at forløse det.

10-års jubilæum som miljørigtigt LED-hus
 
CO2LIGHT A/S er blevet til Ecobility Nordic A/S - men leverer stadig
samme grønne LED-løsninger.
 
Aalborg-virksomheden blev landsdækkende i 2017, hvor
forretningen blev udvidet med afdelinger i Herning og Greve, og nu
to år senere har de taget skridtet videre og blevet en del af
europæiske Ecobility Group, som også findes i Holland, Tyskland
og Spanien. Et bevidst valg truffet for at blive en endnu stærkere

https://nben.dk/2019/06/cirkulaer-tankegang-er-omdrejningspunktet-for-avv
https://interreg-oks.eu/omoss/nyheterfraninterreg/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv/sjunyaprojektfarinterregstod.5.19de82b216b0032caaee852c.html


og Spanien. Et bevidst valg truffet for at blive en endnu stærkere
spiller med flere muligheder på et stadig mere komplekst marked.
 
Se mere her

Fremtidens bæredygtige byggeri
 
Torsdag den 27. juni var en række nordjyske virksomheder og
kommuner samlet til netværksmøde om bæredygtigt
byggeri. Mødet var afslutningen på EU-projektet Green Building A-
Z, der har haft fokus på at tænke bæredygtighed og
energieffektivitet ind i offentligt byggeri. Dagen bød på en
blanding af inspiration fra branchen, erfaringer fra projektet og en
paneldebat om næste skridt i udviklingen henimod fremtidens
bæredygtige byggeri. Borgmester Thomas Kastrup Larsen fortalte
om ambitionerne for bæredygtigt byggeri i Aalborg Kommune.
Projektdirektør Jens Breinholt viste, hvordan PensionDanmark
arbejder med bæredygtighedscertificering. Og direktør Claus Juul-
Nielsen fra virksomheden Gamle Mursten gav eksempler på,
hvordan rensede mursten kan bidrage til både bæredygtigt
byggeri og cirkulær økonomi.

App inspirerer til arbejde med Verdensmålene
 
Ny app fra Selskab for virksomhedsledelse skal inspirere
virksomheder til at engagere sig i og arbejde med FN's
Verdensmål. Appen præsenterer en række cases - en for hvert
verdensmål - hvor en virksomhed arbejder med et verdensmål og
samtidig forbedrer forretningen. Det skal give virksomheder input
til selv at arbejde aktivt med FN's Verdensmål i
forretningsudviklingen.
 
 
Læs mere om appen 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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