Kalaallit Airports logo er et symbol på ”take off”. En stilisere
serer dermed igangsættelsen af lufthavnsprojekter.
Font i logoet er MetaPlusBlack. Farven er 100% cyan.

Kalaallit Airports International A/S aamma Munck Gruppen
Nuummi sanaartorfiusumut innuttaasut alakkaanissaannut
qaaqquserupput
Kalaallit Airports International A/S og Munck Gruppen vil gerne
invitere byens borgere til åbent hus på byggepladsen i Nuuk

ÅBENT HUS
I STENBRUDDET VED
NUUK LUFTHAVN
Det sker søndag den
13. september 2020
Fra kl. 13.00 til 16.00
• Parker bilen og gå med ned til
stenbruddet
• Få en enestående oplevelse for at se
projektet på tæt hold
• Mandskabet er klar til at svare på
spørgsmål og vise de store maskiner
frem.
• Kom og prøv at kravle op i en af de store
maskiner
• Der vil være kaffe, the, saft og kager – og
lidt gaver til børnene.
Arrangementet finder sted i et begrænset
område i smeltevandsdalen og al produktion indstilles i tidsrummet.
Besøgende kan parkere deres biler ved
campen, hvor Munck Gruppen og Kalaallit
Airports International A/S holder til.
Det er af sikkerhedsmæssige årsager
ikke tilladt at køre i egen bil, forbi Kalaallit
Airports Holding A/Ss blå flag og ind i på
byggepladsen.
Der er mulighed for toiletbesøg ved byggepladscampen.
Da myndighederne ikke tillader forsamlinger på mere end 250 personer, forbeholder vi os ret til at lukke for adgang, indtil
der er mulighed for at lukke flere ind.

NUUMMI
MITTARFISSAQ
TAMANUT
AMMASUMIK
QAAQQUSIVOQ
Tamanna sapaammi ulloq 13. september
2020 ingerlanneqassaaq
Nalunaaqutaq ualikkut 13.00 - 16.00

Hovedlogoet er cyan og er førstevalg i de
fleste situationer.

Andet va
hvid på e
eller en fa
men også

Det sorte logo er hovedlogo, hvis der ikke
er mulighed for farvebrug.

I sjældne
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skal stå s
logoer og

• Biilitit campip eqqaanut inissikkit ujaqqanik sequtseriviliarit
• suliniut pillugu immikkut illuinnartumik qanimut takuuk.
• Apeqqutissaqaruit sulisut akinissamut piareersimassapput, maskiinarujussuillu takutinnissaannuttaaq
• Aggerniarina maskiinarujussuarnullu qaqillutit.
• Kaffe tiiqassaaq safte kaagilu - meeqqanullu tunissutissaqarumaarpoq.
Suliniut suliaqarfiusumi aalajangersimasumiippoq Terianniaaralinnguup Qooruani suliallu ingerlanneqartut tamavimmik piffissaliussami unitsikkallarneqassapput.
Pulaartut campip eqqaani Munck Gruppenip aammalu
Kalaallit Airports International A/S-ip inissisimaffigisaasa
eqqaani biilitik inissisinnaavaat.
Kalaallit Airports A/S-ip erfalasui tungujortut saneqqullugit
sanaartorfimmut nammineq biilerisanik ingerlanissaq sillimaniarneq pissutigalugu inerteqqutaavoq.
Sulisuaqarfiup campiani perusuersartarfiit atorneqarsinnaapput.
Pisortat peqqussutaat malillugu inuit katersuuffiini inuit
250-it sinnerlugit katersuuteqqusaannginnerit peqqutigalugit amerlassutsit taaneqartut tikinneqarpata iseqqusiunnaarnissamik pisinnaatippugut.

Kalaallit Airports A/S
Aqqusinersuaq 48a, 4. sal
Box 2000, 3900 Nuuk
Grønland
www.kalaallitairports.gl

