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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD    
   
                
Sedan de första utbrotten av coronaviruset tidigare i år (för nästan ett halvår sedan) har vi arbetat 
tillsammans för att införa riktlinjerna och regelverken från olika myndigheter för att skydda alla våra 
medarbetares hälsa och säkerhet. Globalt ser vi många olika omständigheter. I större delen av Västeuropa, 
Kina, Korea och Japan ser vi en stabilare miljö. I Indien ser vi ett stigande antal fall och i USA ökar 
covid-19 och sjukhusinläggningarna på nytt i ett antal delstater.  Som så ofta uppmanar jag er alla att 
fortsätta utöva och följa rekommendationerna samt de föreskrivna hälso- och säkerhetsåtgärderna från 
CDC.  Jag vet att vi är trötta på allt detta och att många av åtgärderna är besvärliga. Jag vet att vi vill 
återgå till våra gamla vardagsrutiner. Men för dina familjer, vänner, medarbetare och alla människor du 
interagerar med dagligen som du kanske inte ens känner. Fortsätt med insatserna. Du bidrar till att 
samhället håller sig friskt.  
 
Något positivt är att, trots pandemins störande påverkan, fortsätter vår ekonomi att sakta men säkert 
förbättras.  Konsumentförtroende och sysselsättning går upp.  Efterfrågan på passagerarflyg fortsätter att 
öka med mer än 600 000 passagerare som reser varje dag i USA – en nivå som uppnåddes mycket tidigare 
än väntat.  Byggarbetsplatser och byggmarknader förblir öppna.  Den här veckan besökte jag en Drexel 
Metals-anläggning och imponerades av våra produkters kvalitet, anläggningens tillverkningsutrustning 
som ger oss en konkurrensfördel och den första klassens Drexel-underleverantör som vi samarbetar med 
för att erbjuda plåttak av högsta kvalitet för bostäder. Utöver arbetet som pågår berättade 
underleverantören för mig att de har fullt upp under 2020. Ett mycket positivt tecken. Allt detta bådar gott 
för vår verksamhet och ger oss hopp om en snabbare ekonomisk återhämtning.  
 
Till sist måste jag tyvärr med sorg meddela att vi har förlorat vår andra medlem i Carlisle-familjen till 
covid-19-viruset. Igår fick vi veta att Gilberto Chavarria Saquil har gått bort.  Saquil var en uppskattad 
Carlisle-medlem på vår verksamhet hos Petersen Aluminum i Annapolis Junction, Maryland.  Han 
kämpade hårt mot viruset i några veckor och förlorade kampen trots många människors insatser. Gilberto 
påminner oss om att detta är en kamp som berör oss alla. Både direkt och indirekt. Våra tankar går till 
Saquils familj, hans vänner och medarbetare.  
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