Kroner på bundlinjen og god samvittighed!
Hvis du ønsker dette for din virksomhed, så kom til frokost og
inspirationsdag om bæredygtighed for metalvirksomheder i
Hjørring Kommune.
Onsdag d. 26. februar 2014 fra kl. 12.30 til 16.00
I løbet af eftermiddagen, vil I opleve, hvordan det på godt nordjysk kan svare sig
at have styr på energiforbrug og affald. I vil møde eksempler på, hvordan
netværk og samarbejde med andre virksomheder kan give nye
samarbejdsmuligheder og konkurrencefordele. Der vil blive fortalt om
støttemuligheder – og om den hjælp, I kan få, til at styrke netop jeres
virksomhed. Alt sammen med inspiration fra den verden, der er lige omkring os!
Hvorfor gør vi det som kommune – er det ikke spild af penge og ressourcer at
invitere til inspirationsdag – og så med frokost?!
Nej, det er det ikke! Vi gør det fordi, vi har set resultatet af, at mange af
virksomhederne i Hjørring Kommune arbejder med energiforbrug, miljø, socialt
ansvar – men stadig med fokus på økonomi – og at det flytter noget. Vi har set,
at det giver kroner på bundlinjen, nye samarbejdsmuligheder og større
konkurrencefordele – og ikke mindst god samvittighed – at tænke og arbejde
bæredygtigt!
Vores mål med dagen er, at den skal inspirere jer og jeres virksomhed til at
tænke og handle mere bæredygtigt

Program - udkast
12.30 Frokost og velkomst v Borgmester Arne Boelt. Om hvorfor vi i Hjørring
Kommune synes, det er vigtigt at arbejde med bæredygtig
erhvervsudvikling.
13.00 Energi: EnergiNord v. Energirådgiver Steen Lund Sømod, der giver
eksempler på, hvor man i ”den sorte industri” typisk kan finde
energibesparelser
13.20 Affald: AVV v. Affaldskonsulent Flemming Nielsen fortæller om konkrete
erfaringer fra ”den sorte industri”– Hvad kan det give i kroner og ører på
bundlinjen, hvis virksomheden sorterer i flere fraktioner?
13.40 Støttemuligheder: Hjørring Erhvervscenter v. Erhvervskonsulent Henrik
Dam fortæller om, hvilke støtteordninger der findes. Og hvordan
virksomheden, ad den vej, kan få tid, økonomi og råderum til fordybelse
og/eller udvikling?

14.00 Kaffe og netværk
14.30 Virksomhed. Hydratech Industries v. Kvalitets- og Miljøkoordinator Jan
Dieckmann – Hvad betyder det for en virksomhed at arbejde med
bæredygtighed? Hvor har de set lyset – også selvom det giver
udfordringer?! Hvad har virksomheden konkret implementeret?
14.50 Netværk: NBE v. Projektleder Lene Nielsen. Om mulighederne i NBE og
Industriel symbiose.
15.10 Videreudvikling: AAU v. Lektor Henrik Riisgaard. Hvad kan
miljøkommunikation, grønne forretningsmodeller, ressourcestrategier og
hvordan kan det integreres i produktionen og kan miljø bruges til at tjene
penge?
15.30 Afslutning og afrunding v. Teamleder Knud Suhr. Hvad har vi lært?
Hvad kan vi tage med hjem? Og hvordan kommer vi videre – som
metalvirksomhed.

Tilmelding:
Senest d. 21. februar.
Hver virksomhed kan deltage med 1-2 personer. Tilmeldingen kan ske enten på
telefon: 72 33 67 30 eller via vores fælles mail på: teamerhverv@hjoerring.dk

Sted:
Arrangementet afholdes på Hjørring Rådhus. Møde op i borgerservices (indgang
på Springvandspladsen) så bliver du hentet.

Vi håber at se rigtig mange af jer.
Line, Nethe, Thomas, Lene, Knud
Team Erhverv

