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AALBORG: De fleste af os ken-
der formentlig oplevelsen af 
at stå med noget, der er for 
godt til at smide ud, men 
som man ikke rigtig kan bru-
ge længere.

Det er også tilfældet hos en 
række virksomheder i Aal-
borg Øst, men nogle af dem 
har nu igennem projektet 
Bæredygtige Synergier fået 
afsætning for restprodukter 
eller kasserede materialer.

De havner hos det social-
økonomiske værksted 
Råt&Godt i midtbyen af Aal-
borg, hvor de omsættes til 
designermøbler. 

Det er i hvert fald opskrif-
ten på et samarbejde, der 
foreløbig har resulteret i et 
produktionsklart bord og 
flere skitser til andre pro-
dukter, for eksempel lamper.

Opskriften er udtænkt af 
Belinda Nors, der som viden-
skabelig assistent på Aalborg 
Universitet har arbejdet med 
Bæredygtige synergier i over 
et år.

- Vi har via vores arbejde 
med virksomheder, primært 

i Aalborg Øst, fået kendskab 
til en række materialer, der 
er blevet til overs i produkti-
onen. Vi prøver at finde veje 
til at skabe værdi af materia-
lerne eller undgå, at de bli-
ver brændt eller deponeret. 
Og på den måde opstod ide-
en til at matche en designer 
med Råt&Godt, fortæller 
Belinda Nors.

Spændende proces
På den måde blev Mikkel 
Huse, der er industriel desig-
ner, og Christian Helweg, 
der er leder af Råt&Godt, 
ført sammen.

- Det er en noget anderle-
des tilgang at blive præsente-
ret for nogle materialer og 
skabe noget af dem. Normalt 
får man ideen og vælger ma-
terialerne ud fra den, men 
det er en meget spændende 
proces, mener førstnævnte.

Sidstnævnte var den, der 
først kom på sporet af at lave 
et bord.

- Råt&Godt giver menne-
sker og materialer en chance 
til, så det er en perfekt opga-

ve for os. Da jeg så metalpla-
derne, tænkte jeg med det 
samme bordplade, og det 
har vi så arbejdet ud fra, for-
tæller Christian Helweg.
  Pladerne er såkaldte alu/
zinkplader fra NB Ventilati-
on. 

De skæres til og samles til 
grove mosaikker på en spån-
plade, der som det eneste 
indkøbes på normal vis. Pla-
den indrammes af vanger, 
der udgøres af træ fra kasse-
rede murertraller. Trælister-
ne derfra tilskæres og svides 
på overfladen, til de er næ-

sten sorte og olieres, så åre-
tegningen fremhæves. Bord-
benene er ligeledes restpro-
dukter, der tilvirkes på virk-
somheden, hvor de kommer 
fra, Danish Laser Technolo-
gy.

- Selvom hvert bord er 
unikt, skal der trods alt være 
en ensartethed, og bordbe-
nene kræver stanse- og buk-
kemaskiner, som vi hverken 
har råd eller plads til, forkla-
rer Christian Helweg.

Fra affald bliver  
til designermøbler
BÆREDYGTIGT: Tiloversblevne eller kasserede materialer fra virksomheder  
i Aalborg Øst udnyttes på det socialøkonomiske værksted Råt&Godt
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BOGHOLDER SØGES
På kundes vegne søges en rutineret bogholder  

til snarlig tiltrædelse
Det er tale om en veletableret  

produktionsvirksomhed i Aalborg
Arbejdsuge ca. 30 timer

Skriftelig henvendelse/mail vedlagt referencer til:

Tage Kielsgaard
Stats. aut. revisor

Læsøvej 5 - 9800 Hjørring 
tkr@kielsgaard.dk

Uddannelsesleder for 
Ergoterapeutuddannelsen

Er du klar til nye udfordringer, og vil du være 
med til at sætte aftryk på Ergoterapeutud-
dannelsen i Nordjylland? Professionshøjskolen 
UCN søger en kompetent uddannelsesleder til 
Ergoterapeutuddannelsen, der kan fortsætte 
og videreudvikle uddannelsen, så den til enhver 
tid opleves som attraktiv for studerende,  
medarbejdere og aftagere. 

Ansøgningsfrist den 15. januar 2020
Læs mere på ucn.dk/job

Særlige Stillinger

Kontor og Forretning

Stillinger

Erhverv
Telefon 99353316 E-mail erhverv@nordjyske.dk   
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

 {Aalborg Havn og Aalborg Universitet har i snart to år med støt-
te fra EU kørt det fælles projekt ”Bæredygtige synergier”, der har 
til formål at udvikle bæredygtige forretningsmodeller.

 {Målgruppen er små og mellemstore virksomheder - primært i 
postnummer 9220. Det er gratis for virksomhederne at deltage i 
projektet. De kan få rådgivning samt hjælp til at finde egnede 
samarbejdspartnere og til at udvikle grønne forretningsmodeller. 

 {NORDJYSKE Stiftstidende og NORDJYSKE Plus har i flere omgan-
ge beskrevet projektet og konkrete eksempler på, hvordan det er 
lykkedes at udnytte affald eller spildprodukter via samarbejder 
mellem virksomheder. 

FAKTA
BÆREDYGTIGE SYNERGIER

Mikkel Huse, Christian Helweg og Belinda Nors står bag ideen om at genanvende industrielle spildprodukter til møbler hos Råt&Godt. 
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SYNERGIER
S E R I E :  B Æ R E DYG T I G E

For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

 » Vi prøver at finde veje til at skabe værdi 
af materialerne eller undgå, at de bliver 
brændt eller deponere.
BELINDA NORS, videnskabelig assistent på Aalborg Universitet

Foto: Kim Dahl 
Hansen

kim.dahl.hansen 
@nordjyske.dk
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BERA er din bedste samarbejdspartner, når 
det gælder totalleverandør af stilladser og 
tilbehør, uanset om opgaven er lille eller stor.

Håndværkervej 30 . 9000 Aalborg . 98 12 34 11
www.berastilladser.dk

Kim Nielsen fra Kimbo Huse A/S anbefaler BERA stilladser som en professionel samarbejdspartner...

“Vi værdsætter BERA Stilladser 
da de altid kommer til tiden og har 
de optimale løsninger”

Aalborg Gulvservice ApS
Gørtlervej 15, 9000 Aalborg ............98 11 75 22
Telefax .............................................98 11 56 22
E-mail: aalborg@gulvserv.dk
www.gulvserv.dk
Biltelefon (Carsten)..........................40 10 75 22
Biltelefon (Fritz) ...............................30 99 05 05

• Tæpper 
• Vinyl
• Kork
• Linoleum
• Vådrum
• Gulvafslibning
• Fugefri belægninger

Gørtlervej 15 . 9000 Aalborg

Tlf. 98 11 75 22

søges til linoleum-, vinyl- og tæppemontering.
Tiltrædelse efter aftale 

- varigt arbejde kan påregnes. 
Kontakt: Fritz Dahl tlf. 30 99 05 05.

GULVMONTØR 
Ring til os - så er vi klar

   Professionelt og privat

Mød os på Facebook

www.aalborggulvservice.dk

FORSTAND

PÅ GULVE!

GULVE
Hos Aalborg Gulvservice 
ved vi hvad vi taler om 
når du skal vælge gulv.

• Trægulve • Linoleum 
• Vådrumsvinyl 
• Tæpper • Afslibning

Ring til os - så er vi klar

   Professionelt og privat

Mød os på Facebook

FORSTAND

PÅ GULVE!

TRÆ

Hos Aalborg Gulvservice 
ved vi hvad vi taler om 
når du skal vælge gulv.

• Trægulve • Linoleum 
• Vådrumsvinyl 
• Tæpper • Afslibning

TRÆTRÆTRÆTRÆGULVE

Erhverv
Telefon 99353316 E-mail erhverv@nordjyske.dk   
Adresse Langagervej 1, 9220 Aalborg Ø

Det er langt fra første gang, Råt&Godt arbejder med kassere-
de materialer - for eksempel tomme kabeltromler.
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For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.
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For nogle a�ald – for andre 
værdifuld ressource. NORDJYSKE 
beskriver nordjyske forretnings-
modeller, hvor spildprodukter gør 
nytte andre steder.

Han vurderer, at hvert 
bord vil koste tre hele ar-
bejdsdage, men forventer at 
kunne sælge dem til 12.000-
14.000 kroner stykket via 
hjemmesiden eller på værk-
stedet til private og virksom-
heder, for eksempel som 
kantine- eller restaurations-
borde.

Menneskelige gevinster
Værdien af projektet gøres 
ikke kun op i miljø og øko-
nomi, men også i menneske-
lige gevinster. Råt&Godt be-
skæftiger unge mennesker, 
der er udfordret ud over le-
dighed, men som under et 
forløb på det socialøkonomi-
ske værksted gøres klar til 
arbejde eller praktik i almin-

delige virksomheder.
- Ved at benytte metalpla-

derne her sparer vi transport 
til Tyskland, hvor det ellers 
skal omsmeltes. Her får vi 
desuden demonstreret, at 
der kan komme kvalitet ud 
af, at virksomheder og orga-
nisationer arbejder sammen 
på tværs. De unge er med 
hele processen og får blandt 
andet et indtryk af, hvad det 
vil sige at samarbejde med 
en professionel designer, så 
der er mange gevinster i pro-

jektet, mener Belinda Nors.

Masser af skøre ideer
Hos Råt&Godt er der rundt 
omkring landet flere rest-
produkter, som kalder på 
iderigdommen. For eksem-
pel et kasseret transport-
bånd af vævet plast fra Fiber-
tex Nonwoven. Af produkti-
onstekniske årsager er man 
nødt til at benytte to forskel-
lige typer plast til båndet, og 
derfor kan det ikke umiddel-
bart genanvendes. Hos 

Råt&Godt er ideen at benyt-
te stoffet til lampeskærme, 
og Mikkel Huse har på sin 
computer flere design i stø-
beskeen.

Hermed slutter det næp-
pe.

- Belinda kan finde masser 
af materialer, Mikkel kan 
tegne, og jeg har en masse 
skøre ideer, så det her er kun 
starten, siger Christian Hel-
weg.

Affald bliver 
til designer-
møbler

Fortsat fra side 2

Fiberdugen er lavet af to slags 
plast, som ikke umiddelbart kan 
skilles ad. Men måske kan den 
bruges, som den er, til  
lampeskærme for eksempel.

INDLAND: Tredje kvartal af 2019 brød alle rekorder for flest solgte sommerhuse. Her blev solgt 
2703 boliger fordelt over hele Danmark. Det viser tal fra boligmarkedsstatistikken, som udgi-
ves af Finans Danmark.  Vi skal tilbage til andet kvartal 2005 for finde det kvartal med salgs-
tal, der lå tættest på. Her blev der solgt 2638 sommerhuse.  jl

Voldsomt salg af sommerhuse


