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ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE OCH VD  

Denna vecka fortsätter vi att se uppmuntrande ekonomiska tecken på återhämtning. Eftersom detta var en något ”globalt 
synkroniserad” ekonomisk händelse bör det även bidra till en synkroniserad ”global återhämtning”. Arbetsmarknaden i USA 

växer och nya ansökningar om arbetslöshetsersättning har sjunkit till den lägsta nivån sedan november. Hushållsinkomsten i 

USA steg med 10 % i januari, vilket är den största ökningen på nästan ett år. Konsumentutgifterna ökade med 2,4 % och 
många ekonomer har förutspått en betydande ökning av bruttonationalprodukten i slutet på året. Amerikanska tillverkare 

upplevde den nionde raka månaden av uppgångar och en fortsatt stadig återhämtning från pandemin. Allt detta tyder på att 

den ekonomiska återhämtningen har börjat ta fart. 

Nyheterna om vår förbättrade ekonomi och hälsa dämpades dock av förödelsen från vinterstormarna i Texas och på andra 

ställen, som orsakade omfattande strömavbrott och andra störningar. Vi lider med de människor som har drabbats av 
stormarna. Trots att dessa händelser tillfälligt har hindrat de framsteg som gjorts för att återställa vår ekonomi och få oss att 

återgå till våra vanliga liv, har de även fört oss närmare varandra. De har fått oss att visa vår kollektiva styrka och hjälpa våra 

medmänniskor i nöd på samma sätt som vi samarbetade och stöttade varandra förra året. Vi är tacksamma för att våra 

anläggningar och anställda i Texas tog sig igenom denna katastrof relativt oskadda.  

På hälsofronten fortsätter covidfallen och sjukhusvistelserna i USA att minska. Ökad tillgång till testning och utrullning av 

nya och befintliga covidvacciner förväntas hjälpa servicesektorerna (hotell-, restaurang och resebranschen) att återgå till 

samma nivåer som före pandemin. Nedan ser du framstegen för hur många som har testat positivt för covid-19 bland 

Carlisles anställda varje månad.  

 

Det smärtar mig att meddela att ännu en Carlisle-anställd har mist livet till följd av covidkomplikationer. Maria Maricela 
López Andrade, 32 år gammal, och en uppskattad anställd på Carlisle Interconnect Technologies i Tijuana, Mexiko, gick 

nyligen bort. Eftersom vårt Carlisle-samhälle är så sammansvetsat och våra anställda är så hängivna företaget och våra 

kunder är bortgången av Maria och våra fem andra Carlisle-medarbetare särskilt svårt för oss att acceptera. Våra tankar och 

kondoleanser går till Marias familj, hennes vänner och hennes medarbetare på CIT.  

MARIA MARICELA LÓPEZ ANDRADE – 1989-2021. Descanse en paz. 

Med vänliga hälsningar 

 
Chris Koch 

Styrelseordförande och VD 

den 3 mars 2021 
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Personer som testat positivt för covid-19 per månad


