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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD 
 

Carlisles anställda över hela världen gör sig redo att fira jul och välkomna ett nytt år. Vi är fokuserade på att 
lämna ett svårt år bakom oss, men också på att se till att vi inte låter covid-19-pandemin kväva den glädje 
och entusiasm som präglar våra olika helgtraditioner. 

 
Två återkommande ord som jag har hört under mina samtal med våra teammedlemmar har varit tacksamhet 
och hopp. Tacksamhet över de små saker som vi kanske har tagit för självklara under tidigare år: god hälsa, 
våra jobb, våra vänner och familjer. Hopp om att vi alla kan få snabb tillgång till vaccinerna under det nya 
året och därmed återgå till de aktiviteter som inte bara låter oss njuta av livet, utan också skapar 
sysselsättning för så många. Det är ju ett underbart sammanträffande att jul- och nyårshelgen ofta är en tid 
för gåvor och i år har dessa livräddande vacciner kommit som riktiga "gåvor" som skänker liv, säkerhet och 
hopp åt så många. Det råder ingen tvekan om att vi fortfarande befinner oss i en tuff situation. Det räcker 
med att se på Los Angeles för att bli påmind om de många människor som fortfarande lider på grund av 
coronavirusets effekter medan det fortsätter sin framfart där i vinter. Dessa "gåvor" kan inte komma snart 
nog. 

 
Trots att vi på Carlisle har noterat en liten ökning av antalet registrerade coronafall (se diagrammet nedan) så 
förblir antalet positiva fall relativt lågt jämfört med likartade företag, inte minst tack vare er efterlevnad av 
de hälso- och säkerhetsrekommendationer som finns på plats. Ett stort tack för era gemensamma 
ansträngningar att skydda er och era medarbetares hälsa. 

 

 
 

Medan vi fortsätter att noga följa nyheterna från Europa om eventuella mutationer av viruset så låter den 
senaste tidens genombrott oss skönja slutet av denna pandemi. Både USA och EU har godkänt det andra 
coronavaccinet för användning – ett stort steg i ansträngningarna att få bukt med viruset. Nu har 
vaccineringen mot covid-19 inletts. Och det är de sårbaraste grupperna i samhället som vaccineras först i en 
samordnad kampanj som förväntas bli ett av de största logistikprojekten någonsin. Igår godkände den 
amerikanska kongressen med överväldigande majoritet ett stödpaket på 900 miljarder dollar för att bistå 
arbetslösa och konkurshotade företag, underlätta vaccindistributionen och främja andra ekonomiska 
stimulansåtgärder – allt detta i ett försök att lindra coronakrisens djupa effekter under det år som nu går mot 
sitt slut. Många andra länder arbetar också med att ta fram olika lösningar för att hjälpa befolkningen. Allt 
detta får oss att hoppas att 2021 kommer att bli ett bättre år. 
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Under dessa helger är vi omgivna av många positiva saker, som betyder särskilt mycket för oss i år: vår 
familj, vännernas stöd och hoppet om att 2021 kommer att medföra positiva förändringar. Jul- och 
nyårshelgen är en tid för att fira allt vi har att vara tacksamma för och en påminnelse om artighetens makt – 
ett av Carlisles grundläggande mål. Ordet artighet härstammar från tyskans artig, som egentligen betyder 
"av god art". I vissa ordböcker definieras artighet som artig handling eller artigt beteende. Men vi vet att 
artighet betyder mycket mer än gott beteende och innebär också att "dela våra egna övertygelser och 
värderingar med andra genom någon typ av engagemang med avsikten att uppriktigt respektera varandra". 
Som anställda på Carlisle låt oss försöka dela denna uppriktiga respekt för andra, särskilt i denna svåra tid. 

 
Jag vill önska er en glädjefull jul- och nyårshelg präglad av artighet och med hopp om 
mycket bättre tider framöver. Med vänliga hälsningar. 
 
 
 
Chris Koch 
Styrelseordförande och VD 
22 december 2020 


