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Kommende arrangementer
 
10. oktober: 
#EUinMyRegion – Erfaringer med grøn omstilling i Nordjylland
Kom og hør erfaringer fra fem EU-støttede projekter i
Nordjylland, der arbejder med bæredygtighed i erhvervslivet
under overskrifter som bl.a. vækst gennem energi- og
ressourceeffektivitet og bæredygtige synergier, herunder
NBE's SMV-projekt.
 
31. oktober:
Morgenmøde om FN's Verdensmål 
Hvordan arbejder virksomheder målrettet med bæredygtighed,
med afsæt i FN’s Verdensmål? Business Park Nord og NBE
inviterer til morgenmøde om FN’s Verdensmål. Mødet er en del
af projektet ”Bæredygtig vækst gennem energi- og
ressourceeffektive små og mellemstore virksomheder”.

Udbytterigt NBE-møde om FN's Verdensmål
 
NBE siger tak til de 160 virksomhedsrepræsentanter,
politikere, kommunefolk og Det Grønne Rejsehold, som deltog i
netværksarrrangementet "Udvikling via verdensmålene" under
Bæredygtighedsfestivalen i Aalborg. NIRAS gav et kursus i
verdensmålenes indhold og muligheder, inden deltagerne gik i
workshops for at arbejde med egne cases. Virksomhederne
MAN Energy Solutions, Siemens Gamesa, AVV og Ping IT
fortalte om, hvordan de arbejder med verdensmål i
dagligdagen. Og så blev der networket til den store
guldmedalje, med verdensmålene som dagens samtaleemne.
 
Vi har lagt præsentationer fra arrangementet på NBE's
hjemmeside. Se også stemningsfilm fra dagen. 

Det Grønne Rejsehold årgang 2019

Det Grønne Rejsehold rykker for femte år i træk ud til nordjyske
virksomheder. Rejseholdet består i år af 23 kandidater, som i
disse måneder hjælper seks nordjyske virksomheder med at
identificere og udvikle grønne løsninger. 
 
Maria Kristiansen, projektleder for Det Grønne Rejsehold
fortæller: - I år har vi en meget bred palet af fagligheder på
holdet. Det er nogle dygtige kandidater med uddannelser
inden for så forskellige områder som produkt- og
designpsykologi, miljøteknologi, biologi, matematik, geografi og
kommunikation

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://house-of-energy.dk/events/euinmyregion2019/
https://nben.dk/2019/09/31-oktober-2019-morgenmoede-om-fns-verdensmaal
https://nben.dk/2019/03/12-september-2109-nbe-netvaerksmoede-om-de-17-verdensmaal
https://www.linkedin.com/posts/netv�rk-for-b�redygtig-erhvervsudvikling-norddanmark_sgd-verdensmaevl-baewredygtighedsfestival-activity-6578264045743292416-J1Ee


 
Læs mere her om årets Grønne Rejsehold

EPS-Recycle vil være med til at lukke loopet
Månedens medlemsportræt
 
EPS-Recycle i Thisted omdanner flamingo til plastgranulat, der
kan bruges i nye plastprodukter. Det er både løsningen på et
stort affaldsproblem og et element i et nyt ressourceloop i
Nordjylland.
 
- Vi håber, at vi sammen med NBE kan hjælpe de kommunale
genbrugspladser med at få komprimeret, indsamlet og
genanvendt det flamingo, som borgerne indleverer. På den
måde kan vi være med til at lukke et loop og gavne miljøet,
siger direktør Lars Steffensen. EPS-Recycle har været medlem
af NBE siden maj 2017 og bruger medlemskabet til at
synliggøre deres aktiviteter og åbne døre til nye samarbejder.
    
Læs medlemsportrættet af EPS-Recycle her

Bæredygtighedsfestival i Slettestrand

For første gang inviterer Jammerbugt-området til
Bæredygtighedsfestival. Festivalen foregår i uge 42 og retter
sig mod borgere og turister. Overskriften er "bæredygtige
familieoplevelser i efterårsferien" i Thorupstrand, Klim, Svinkløv,
Slettestrand og Tranum, og blandt tilbuddene er svampeture,
smagsprøver på lokale råvarer, aktiviteter i naturen, filetering
af skånsomt fangede fisk og sejlture fra Thorupstrand. 
 
Bæredygtighedsfestivalen er en fælles satsning fra det lokale
turismeerhverv, som ønsker at udvikle området til en mere
bæredygtig feriedestination. I samarbejde med NBE, Vækst
Jammerbugt og AAU indgår lokale turismeaktører derfor også i
NBE-projektet Cirkulær innovation i partnerskaber (CIP) - se
også nyheden oven for om CIP-projektet med fokus på
biomasse. 
 
Læs mere om bæredygtighedsfestivalen her.

Innovative partnerskaber i bioøkonomien

Den 27. august holdt vi workshop i NBE-projektet Cirkulær
Innovation i Partnerskaber (CIP). CIP skaber
innovationspartnerskaber for nordjyske SMV'er og har seks
temaer: Byggeri, biomasse, turisme, tekstil, plast og
produktion. Workshoppen den 27. august havde fokus på
temaet "biomasse". Virksomhederne arbejdede sammen
med AAU og NBE på emnerne "specialprodukter (protein) til
fødevare-/foderindustrien", "produkter til bioraffinering" og

https://nben.dk/2019/09/det-groenne-rejsehold-aargang-2019
https://nben.dk/2019/09/eps-recycle-vil-vaere-med-til-at-lukke-ressourceloop
https://www.visitjammerbugten.dk/jammerbugten/baeredygtighedsfestival-i-slettestrand


fødevare-/foderindustrien", "produkter til bioraffinering" og
"jordforbedringsprodukter til have/landbrug". Vi fik
konkretiseret og videreudviklet idéer fra en tidligere NBE-
workshop i april, og der er nu en række møder på bedding for
at etablere de konkrete innovationspartnerskaber, som kan
arbejde videre under projektet med støtte fra AAU og NBE.
 
Du kan stadig byde ind med idéer til innovationspartnerskaber
eller høre mere om projektet. Kontakt projektleder Nina Harbo
på tlf. 9931 2157 eller nina.harbo@aalborg.dk

Modegigant tester klimavenlig emballage

Modefirmaet Zalando tester i øjeblikket et cyklisk koncept for
emballage fra firmaets forsendelser af tøj og kosmetik.
Kunderne skal returnere den genanvendelige plasticemballage
efter modtagelse ligesom en returvare, og Zalando forventer,
at det kan mindske CO2-udledningen fra emballage med op til
80 %. Konceptet testes i øjeblikket i Norden, før det evt. skal
indtænkes i firmaets praksis.   

Læs mere på CSR.dk

Velkommen til nye medlemmer

Siden januar har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling fået
ti nye medlemsvirksomheder.
 
Vi byder velkommen til:

TL Byg A/S
NES Maskinværksted
Rebatt
Titan Nedbrydning A/S
Castus
EntoMass
Aalborg VillaGartner
Golding Byg ApS
BEWiSynbra Denmark
Allflex Nordic ApS
Badeanstalten

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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