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Kommende arrangementer

3. december: Verdensmålene - sproget for fælles
muligheder og udfordringer på fødevareområdet
Arr. i samarbejde med 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.  

4. december: Green Key - bæredygtig turisme
Kender du Green Key - turismens internationale
miljømærke? Over 200 danske hoteller, vandrehjem,
restauranter m.fl. bærer mærket og lever op til en
række miljøkrav, der både kan øge brandingen og
optimere driften. Få en introduktion til Green Key og
hør erfaringerne fra Comwell, der er certificeret under
ordningen. NBE fortæller om SMV'ers mulighed for et
Green Key-konsulentforløb til en værdi af 60.000 kr.
      

Verdensmål, miljøledelse eller nudging?
Få 60.000 kr. til konsulentforløb inden udgangen af 2019
 
Er din virksomhed en SMV, så kan I stadig få et gratis
konsulentforløb til en værdi af 60.000 kr. Det kunne f.eks. være
inden for verdensmål, miljøledelse eller nudging, som NBE den
seneste måned har holdt udbytterige netværksmøder om, med
spændende oplægsholdere og godt deltagerengagement.
 
Vi holdt morgenmøde om FN’s Verdensmål hos Business Park

Nord, hvor bl.a. en række virksomheder fortalte om arbejdet
med verdensmålene i praksis. Der var fyraftensmøde på
Stigsborg Brygge om miljøledelsessystemet ISO 14001 og de
muligheder, det giver for både optimering og miljøtiltag. Og så
inviterede vi inden for til nudging-arrangement, hvor BRO
Kommunikation og iNudgeyou uddelte guldkorn om
adfærdspåvirkning i den grønne omstilling.  
 
Kontakt NBE’s Anne Mette Dalum snarest på
anne.mette.dalum@aalborg.dk, hvis I er interesserde i
konsulenttimer inden for nogle af de nævnte emner, for
tidsfristen nærmer sig!          

https://nbe.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
https://nben.nemtilmeld.dk/182/
https://nben.nemtilmeld.dk/183/
https://nben.dk/2019/09/31-oktober-2019-morgenmoede-om-fns-verdensmaal
https://nben.dk/2019/10/inspirationsmoede-om-nudging-og-adfaerdsaendringer
mailto:anne.mette.dalum@aalborg.dk


Tag Fat på cirkulær økonomi

Hører din virksomhed til SMV-segmentet (Små og Mellemstore
Virksomheder), og er I så småt begyndt at arbejde med
cirkulær økonomi? Har I lyst til at dyste mod andre af
Nordjyllands grønne spirer? Og vil I have kompetent vejledning
og adgang til eksklusive events om bæredygtighed? Så er Tag
Fat måske noget for jer! 
 
Bag Tag Fat-konkurrencen står Erhvervshus Nordjylland, i
samarbejde med en række partnere på området. NBE sidder i
dommerkomitéen, der skal udpege konkurrencens vinder ved
et festligt finaleevent hos Råt & Godt 14/5 2020.

Læs mere om Tag Fat og tilmeld jer her!

BEWiSynbra Denmark sætter cirkulær kurs
Månedens medlemsportræt
 
BEWiSynbra producerer flamingo til en lang række formål og er
en af Europas førende på markedet. Koncernen har syv
produktionsenheder i Danmark, bl.a. virksomheden i Hobro,
som har været NBE-medlem siden april i år.
 
BEWiSynbra har stort fokus på genanvendelse af flamingo og
arbejder lige nu på en række spændende, cirkulære tiltag.
    
Læs medlemsportrættet af BEWiSynbra her

Mere bæredygtigt byggeri for pengene
 
Flere bæredygtige og energieffektive offentlige bygninger! 
Det er målet for projektet S2C - Scandinavian Sustainable
Circular Construction – der i disse dage har kickoff-møde i
Aalborg. Projektet skal skabe vidensopbygning og
holdningsændring om bæredygtigt byggeri hos bl.a. politikere,
byggesagsbehandlere og bygherrerådgivere.
 
Tre konkrete projekter i Skandinavien danner case for
projektet, herunder Stigsborg Børne- & Ungeunivers – en ny,
integreret institution og skole, der forventes at stå klar i 2024
på Stigsborg Brygge i Nørresundby. S2C-projektet drives af
Aalborg Kommune og har yderligere syv skandinaviske
partnere, herunder NBE. NBE kommer til at arbejde med
aktiviteter i forbindelse med bæredygtig byggeplads, cirkulært
materialevalg og opkvalificering af virksomheder og
nyuddannede i forbindelse med bæredygtigt byggeri.
Spændende projekt, der vil gøre os allesammen klogere på,
hvor og hvordan vi får mest bæredygtigt byggeri for pengene.

Visioner for fremtidens byggeri
 
 
Hvordan ser fremtidens byggeri ud, når vi sætter den lange
kikkert for øjet? Skal vi bo i selvforsynende, selvregulerende

https://tag-fat.dk/
https://nben.dk/2019/11/bewisynbra-denmark-saetter-cirkulaer-kurs


kikkert for øjet? Skal vi bo i selvforsynende, selvregulerende
huse eller biologiske bygninger? Fortsætter den bymæssige
fortætning og urbanisering? Eller etablerer vi os i mindre,
selvforsynende enklaver? Læs nogle interessante bud i denne
artikel på CSR.dk 

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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