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  Oktober 2019

Kommende arrangementer

7. november: Inspirationsmøde om ISO 14001
Hvad kan miljøledelse gøre for jeres virksomhed? Kom til
inspirationsmøde for små og mellemstore virksomheder hos
NBE og få indblik i, hvordan I kan bruge værktøjet ISO 14001 til
at risikovurdere miljøforhold, indarbejde bæredygtighed i
kerneforretningen og sikre, at miljømålene nås. Og hør om
muligheden for gratis starthjælp for SMV'er.  

11. november: Fra optimering til strategi via FN's
Verdensmål
Gå i dybden med FN's Verdensmål i dette
workshopforløb, hvor vi har fokus på, hvordan jeres
virksomhed kan bruge FN’s Verdensmål til at
implementere bæredygtighed i strategien.

12. november: Skagerak Business Summit
Er du interesseret i samarbejdet mellem Danmark og Norge?
Og vil du udvikle nye forretningsmuligheder og have den nyeste
viden om bæredygtighed og kunstig intelligens indenfor
byggeri eller maritim? Læs om konferencen i Kristianssand, som
NBE har været sparringspartner på udviklingen af.

14. november: Inspirationsmøde om nudging og
bæredygtighed
Bliv klogere på begrebet "nudging", når nogle af DK's bedste
nudgere fortæller om, hvordan metoden kan bruges til at
optimere jeres virksomheds ressource- og energiforbrug,
reducere mængden af affald eller forbedre produktionsforhold.
Hør også om SMV'eres mulighed for at få et gratis
nudgingforløb. 

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.dk/2019/10/inspirationsmoede-om-iso-14001
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https://www.checkin.no/event/20433/skagerak-business-summit-2019
https://nben.dk/2019/10/inspirationsmoede-om-nudging-og-adfaerdsaendringer


3. december: Verdensmålene - sproget for fælles
muligheder og udfordringer på fødevareområdet
Arr. under Netværk for Bæredygtig Landbrugsudvikling
Hør om FN's Verdensmål som sproget, der kan italesætte
muligheder og udfordringer på fødevareområdet. Hovedtaler
er verdensmålsekspert Steen Hildebrandt, og derudover
taler repræsentanter for nationale og lokale
fødevarevirksomheder.  

Det Grønne Rejsehold står klar til at hjælpe
din virksomhed
 
Det Grønne Rejsehold årgang 2019 fik forleden overrakt
diplomerne for afsluttet undervisningsforløb. De 23
nyuddannede kandidater fra AAU og UCN er nu kvalificerede til
at identificere og løse projekter inden for bæredygtig vækst og
cirkulær økonomi i virksomheder. 
 
Kandidaterne præsenterede en række cases, hvor de har givet
bud på løsningsforslag til bl.a. optimering af affaldssortering,
beregning af besparelser ved udskiftning af oliefyr og brug af
FN's Verdensmål ved kommunale anlægsprojekter.
 
Nu står kandidaterne fra Det Grønne Rejsehold klar til at
hjælpe din virksomhed. 
 
Læs meget mere her!

Stadig mulighed for gratis SMV-forløb

Så er det snart sidste chance for at få udarbejdet en Grøn
Forretningsmodel til en værdi af 60.000 kr. fuldstændig gratis. I
forløbet vil I blive matchet med en kompetent konsulent, der
hjælper jer indgående med at udarbejde en forretningsmodel
med fokus på ressource- og/eller energioptimering. Det kan
f.eks. være:  

forbedret affaldssortering med nudging
forberedelse til ISO 14001-certificering eller Green key-
certificering
cirkulering af materialer som f.eks. tekstiler, træ,
bioaffald
optimering af produktionsforhold
reduktion af energi og ressourcer med Green Lean

Tilbuddet er til virksomheder under kategorien SMV, Små og
Mellemstore Virksomheder - dvs. er under 250 årsværk og ikke
del af en større koncern.
 
Vil du høre mere? Så tag fat i projektmedarbjeder Anne Mette
Dalum på 25 20 24 20 eller på anne.mette.dalum@aalborg.dk  

Råt & Godt - hjerteblod, timing og netværk
Månedens medlemsportræt
 
På bare fire år er den socialøkonomiske virksomhed Råt & Godt
på Hjulmagervej i Aalborg vokset eksplosivt. Fra én mand med
en god idé til 30 mennesker i meningsfuld beskæftigelse. Fra

https://nben.nemtilmeld.dk/182/
https://nben.dk/2019/10/det-groenne-rejsehold-klar-til-at-hjaelpe-din-virksomhed
mailto:anne.mette.dalum@aalborg.dk


et værksted på 320 m2 til arbejdsplads, iværksætterby og
materialebank på i alt 3200 m2. Det handler om hjerteblod og
timing – og netværk.
    
Læs medlemsportrættet af Råt & Godt her

Nyt renovationsnetværk tager første skridt
mod Det Cirkulære Nordjylland
 
I september var NBE arrangør af det første møde i nyt
renovationsnetværk med fokus på Det Cirkulære Nordjylland.
Renovationsnetværkets medlemmer er repræsentanter fra
nordjyske forsyningsselskaber/kommuner, og netværket skal
samarbejde om en bæredygtig håndtering af ressourcerne, der
både understøtter lokale arbejdspladser og regionale
ressourceloops.  
 
Læs mere her om Renovationsnetværket.

Inspirationsbesøg hos EPS-Recycle
 
I oktober var en håndfuld medlemmer af NBE og EPS-branchen
på besøg hos EPS-Recycle i Thisted. BEWI Synbra, Aalborg
Forsyning (Renovationen), Ragn-Sells, Center for Grøn
Omstilling og RUNI fik fremvist Lars Steffensen og sønnernes
fabrik, der oparbejder flamingokasser til plastgranulat.
 
Som altid var humøret og fagligheden i top, når EPS-gruppen
er samlet - og så kom der et par arbejdsgrupper ud af mødet.
 
Læs mere om EPS-Recycle i NBE's medlemsportræt

From drink to ink
 
3D-printere bruger et plasticmateriale - såkaldt filament - som
råvare til at printe produkter. I flybranchen anvender man
forskelligt værktøj, skruer og lignende, skabt via 3D-print, til
vedligeholdelse og reparation. Det hollandske flyselskab KLM
indsamler nu PET-flaskerne på sine flyafgange for at udnytte
plasten som materiale til 3D-print. From drink to ink - og endnu
et lille bidrag til cirkulær tankegang.
 
Læs mere om initiativet på CSR.dk

Besøg NBEs hjemmeside 
 
Find os på LinkedIn

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet.
Skriv til nben@aalborg.dk
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