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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 
 

I kölvattnet från ett rekordstort valdeltagande i USA väntar vi fortfarande på en bekräftelse gällande 
presidentvalet, samt den slutliga rösträkningen eller eftersläntrare i kongressval i vissa stater. Även om 
dessa åtgärder försäkrar om att folkets vilja kommer att genomföras, är det när det slutligen beslutats dags 
för oss att enas bakom våra folkvalda för att tillsammans ta itu med de stora utmaningar som våra 
samhällen har att vänta. 

 
I år påverkades vår politiska miljö av COVID-19-pandemin, plötsliga och allvarliga 
samhällsbegränsningar, djup social oro, en lågkonjunktur och starkt varierande politiska åsikter. Det är en 
ganska diger lista. När vi tar oss fram mot slutet av 2020, låt oss se till att vi alla på Carlisle samlas, 
fortsätter att göra det fantastiska arbete vi har gjort hela året för att betjäna våra kunder, och att lägga 
politiken åt sidan och arbeta tillsammans för att göra vår del för att positivt påverka våra lokala 
ekonomier och vardagen för dem som vi samverkar med. 

 
Världen fortsatte att sätta nya rekord – och inte några bra sådana – på coronavirusfall och 
sjukhusinläggningar den senaste veckan, med regeringstjänstemän som ökar sina varningar och förnyar 
tidigare åtgärder för att försöka bromsa spridningen av viruset. Myndigheterna i områden som drabbats 
hårdast av COVID-19:s återkomst återinför sina ”stanna hemma”-riktlinjer, stänger gym och begränsar 
restaurangbesök såväl som sociala sammankomster. 

 
Det viktigaste bör vara att se till att alla drabbade kan få tillgång till de medicinska resurser de behöver. 
Även om de senaste nyheterna om framsteg gällande ett effektivt coronavirusvaccin är uppmuntrande, är 
vi fortfarande minst ett par månader från en bred distribution. Än en gång måste vi göra allt vi kan 
proaktivt, så att vi kan hålla de som befinner sig i riskgrupperna säkra, och samtidigt föra vår ekonomi 
framåt för alla dem som behöver försörja sina familjer. 

 
För oss på Carlisle innebär detta att vi måste fortsätta att ta viruset på allvar och strikt följa de nuvarande 
hälso- och säkerhetsprotokollen. Med risk för att upprepa budskapet ovan, så måste vi ändå göra det, inte 
bara för att skydda vår egen hälsa och vår familjs och våra medarbetares välbefinnande, utan också för att 
bevara våra verksamheters hälsa. I grund och botten kan vi inte bedriva våra verksamheter och behålla 
våra anställda om vi inte kan arbeta.  Vi arbetar i en ömsesidig affärsmiljö – våra kunder behöver våra 
viktiga produkter och tjänster och vi behöver våra kunder.  Endast genom att arbeta tillsammans med en 
positiv attityd och fokus på att göra vårt jobb på ett säkert och produktivt sätt, så kommer vi att kunna ta 
oss ur dessa prövande tider med framgång. 

 
Trots de många utmaningarna är jag uppmuntrad av beslutsamheten och engagemanget hos vårt 
Carlisle-team. Våra verksamheter presterar, våra kunder betjänas och våra investerare belönas. Jag har 
fullt förtroende för att vi med en kollektiv inställning till vår hälsa och säkerhet, en samlad insats för att 
hitta kompromisser i vår politik och våra fortsatta ansträngningar för att betjäna våra kunder, kommer vi 
att återvända till de tider vi en gång kallade normala. 
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