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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD                  

När vi nu går vidare under det första kvartalet på det nya året verkar det som att vi i viss mån kan börja gå tillbaka till våra 
”normala” liv.  För det första är vi tillbaka som nation.  Det amerikanska nationella valet är bakom oss och nya 
regeringsföreträdare är på plats.  Efter en utmanande start finns nu coronavaccin tillgängliga som administreras i större 
utsträckning.  Småföretag och fritidsaktiviteter som stängdes på grund av coronaviruset börjar nu öppna igen vilket förbättrar 
ekonomin och livet i allmänhet.  Efter ett år med covid-19 kan vi stå för vad vi sa: vi kommer att ta oss igenom detta. 

På Carlisle började vi 2021 med att samla kraft från våra kärnmarknader och vi fortsätter att se betydande möjligheter att 
skapa intäkts- och vinsttillväxt när vi accelererar den ekonomiska återhämtningen.  Vår starka balansräkning, hållbara resultat 
och engagerade arbetskraft fortsätter att visa att Carlisle kan stå emot betydande nedgångar och fokusera på att uppnå våra 
mål för Vision 2025.  Vi har, och fortsätter att använda, våra rikliga resurser för att bygga våra företag och utveckla 
möjligheter för Carlisle-medarbetarna. 

Jag är stolt över den positiva attityden hos er alla när vi arbetar tillsammans som ett team efter ett utmanande år för att stötta 
våra kunder, uppnå Vision 2025 och belöna våra investerare.  

Liksom i resten av landet börjar antalet covid-19-infektioner att minska på Carlisle.  Hittills den här månaden antalet fall hos 
arbetsstyrkan på Carlisle minskat betydligt från den ökning som började i oktober.  Antalet anställda på Carlisle som vårdats 
på sjukhus är också fortsatt lågt.  Denna gynnsamma utveckling underlättas av att du fortsätter att följa våra hälso- och 
säkerhetsprotokoll.  Tack för din hjälp.  

 

Även om dessa trender bådar gott för ett bättre 2021, blev vi återigen påminda om att de tragiska effekterna av covid-19 ännu 
inte har släppt.  Den här veckan har tyvärr Rogelio Rodriguez, en uppskattad medarbetare på Carlisle Construction Materials 
i Wylie, Texas gått bort på grund av komplikationer från covid-19.  Rodriguez arbetade på CCM i 21 år på tre olika 
produktionsavdelningar.  Nick Shears, direktör för CCM, minns Rodriguez – ”Rogelio var en kärleksfull far och hängiven 
anställd som tyckte om att tillbringa tid med sin familj – särskilt barnbarnen, titta på fotboll och prova nya restauranger.  
Rogelio kommer att saknas av alla som arbetade med honom på Carlisle.”  Våra tankar och sympatier går till Rodriguez 
familj.  

ROGELIO RODRIGUEZ 8/16/57 - 2/14/21 

Med vänliga hälsningar 

 
Chris Koch 
Styrelseordförande och VD 
19 februari 2021 
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