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Kommende arrangementer
 
4. september: 
Energidag 2019
Få den nyeste viden fra energibranchen. Hør bl.a. om vejene
til et energisystem på 100 % vedvarende energi, om
digitalisering som et centralt værktøj og om intelligent brug af
batterier. Oplægsholderne er fra bl.a. House of Energy,
Siemens og Norlys. NBE er medarrangør på Energidag
2019, så det er gratis for medlemmer at tilmelde sig. 
 
11. september - en del af Bæredygtighedsfestivalen
2019: 
Grønt og ansvarligt indkøb og levetidsforlængelse af IT
Kom og find ud af, hvordan din virksomhed kan blive mere
grøn og ansvarlig, når det gælder køb og levetidsforlængelse
af IT-udstyr. Arrangementet henvender sig både til
virksomheder, der forbruger IT-udstyr, og til IT-virksomheder,
der lever af at opkøbe og sælge brugt IT-udstyr.

12. september - en del af Bæredygtighedsfestivalen
2019: 
Udvikling via Verdensmålene - et NBE netværksmøde om FN's
17 Verdensmål
Bliv klogere på FN's 17 Verdensmål og på, hvordan din
virksomhed kan bruge dem - til gavn for øget vækst og
udvikling! Dagen består af tre dele: et kursus i
verdensmålene, målrettede workshops og erfaringer fra MAN
Energy Solutions, Siemens Gamesa, Ping IT og
AVV. Arrangementet er eksklusivt for medlemmer af NBE og
særligt inviterede.
 
10. oktober: 
#EUinMyRegion – Erfaringer med grøn omstilling i Nordjylland
Kom og hør erfaringer fra fem projekter i Nordjylland,
der arbejder med bæredygtighed i erhvervslivet under
overskrifter som bl.a. vækst gennem energi- og
ressourceeffektivitet og bæredygtige synergier. De fem
projekter er alle EU-støttede.

Magasin om Det Cirkulære Nordjylland
Det nye NBE-Magasin “Det Cirkulære Nordjylland” præsenterer
fortællinger fra en række af NBE’s medlemsvirksomheder og
beskrivelser af NBE’s projekter. Magasinet giver dig indblik i,
hvordan virksomheder og kommuner i hele Nordjylland arbejder
med cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Skænk dig en god kop kaffe, åbn magasinet og bliv inspireret!
Du finder det her

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://house-of-energy.dk/energidag/
https://nben.dk/2019/08/11-september-2019-groent-og-ansvarligt-indkoeb-og-levetidsforlaengelse-af-it
https://nben.nemtilmeld.dk/165/
https://house-of-energy.dk/events/euinmyregion2019/
https://epaper.dk/impetusgruppen/nben_det_cirkulaere_nordjylland/


Mulighed for virksomheder i megaprojekt
om bæredygtighed
 
Aalborg Univers itet er køreklar med et nyt megaprojekt om
bæredygtighed. En af hovedoverskrifterne er "Det Cirkulære
Nordjylland", og her kan virksomheder få en gruppe studerende til at
arbejde med en udfordring i virksomheden. Målet er, at de
studerende skal finde måder at fremme cirkulær økonomi i et
regionalt perspektiv. Den overordnede opgave er samlet under tre
hovedoverskrifter: Systemforandring, videndeling og cirkulær
økonomi i praksis .

"Vi håber at studerende fra forskellige fagområder kan være
med til at fremme cirkulær økonomi i Nordjylland. Det kan fx
være gennem initiativer, som gør det nemmere for
virksomheder at designe produkter til lang levetid eller let
reparation", siger Michael Damm, Chef for Bæredygtighed og
Udvikling i Aalborg Kommune.

Hvis du har en idé eller ønsker at høre mere, så kontakt
Sebastien Bouchara på tlf. 2520 2405 eller mail:
seb.bouchara@aalborg.dk NBE hjælper gerne med at forme
idéen og med ansøgningsprocessen.

Castus producerer bæredygtigt til børn
 
Månedens medlemsportræt  
 
Castus i Vadum skaber sunde snacks til bl.a. børn. Derfor føler

virksomheden et særligt ansvar for at tænke og handle
bæredygtigt, siger fabrikschef Jørgen Wahl. Castus er godt i
gang med både praktiske og strategiske indsatser på
bæredygtighedsområdet - og har taget hul på frugtbart
samarbejde med virksomheden Entomass.
 
Læs medlemsportrættet af Castus her

Bæredygtighedsfestivalen 2019
 
Bæredygtighedsfestivalen 2019 inviterer inden for i
dagene 11.-14. september! Festivalen i Aalborg byder på et
bredt udvalg af foredrag, netværksmøder og rundvisninger -
også målrettet virksomheder. Du kan f.eks. kigge nærmere på
følgende arrangementer:
 

mailto:seb.bouchara@aalborg.dk
https://nben.dk/2019/08/castus-producerer-baeredygtigt-til-boern


 
Bæredygtighed i et forretningsmæssigt perspektiv, hvor
Erhverv Norddanmark sammen med udvalgte
medlemsvirksomheder sætter verdensmålene til debat og
inspirerer til, "hvordan man tjener penge på skidtet".
Tidspunktet er den 11. september kl. 7-10.
 
Løvens Grønne Hule, hvor virksomheder, der arbejder med
en grøn eller bæredygtig idé, bliver kastet for et panel af
grønne løver, som giver input, kritik og inspiration til
forretningsidéen. Det sker den 13. september kl. 14-16.30.
 
Dyk selv ned i det spændende program for
bæredygtighedsfestivalen her

Brønderslev Bæredygtighedsfestival
 
Brønderslev Bæredygtighedsfestival finder sted i denne uge for
femte år i træk og har budt på spændende arrangementer om
bæredygtighed.
Under åbningstalen for festivalen slog Uddannelses- og
forskningsminister Ana Halsboe-Jørgensen et slag for de lokale
virksomheders rolle i arbejdet med bæredygtighed: "Flere af
jeres virksomheder arbejder med at genbruge restprodukter,
så for eksempel spildvarme og grundstoffer kan komme andre
til gavn."
 
Hvis du er hurtig kan du lige nå at få det sidste af Brønderslev
Bæredygtighedsfestival med. Læs mere her

Database skal sikre brug af bæredygtigt
byggemateriale
 
Fremover bliver det nemmere for folk i byggebranchen at
dokumentere bæredygtigheden i materialevalget. Fra den 1.
september kan man finde lovpligtige dokumentationskrav,
monteringsvejledning og oplysninger om bæredygtighed samlet
på BygDok.dk. 
 
Læs mere om databasen på CSR.dk

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://b�redygtighedsfestival.dk/app/
https://www.facebook.com/baeredygtighedsfestival/
https://csr.dk/database-skal-sikre-brug-af-b�redygtigt-materiale-i-byggebranchen
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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