
Årskrönika 2016 
 
November 

 Den 21/11 hålls ordinarie byastämma i Äspö Kyrka med efterföljande 
traditionellt gåsagille på Oddeshög. Till Ålderman för kommande period utses 
Göran Gatenfjord. 

 Lennart Hellsing, svensk författare, litteraturkritiker och översättare avlider i 
en ålder av 96 år. Vem minns inte Krakel Spektakel och Kusin Vitamin 
 
December 

 Hallandsåstunneln invigs den 8/12. Bygget startade 1992 
 Pågatågen börjar trafikera Trelleborg – Malmö den 13/12 
 I flyktingkrisens spår kom det 162 877 asylsökande till Sverige under 2015, 

jämfört med 81 301 året innan. 
 
Januari 

 Sverige inför gränskontroll från Danmark. Öresundsbrotrafiken med både bil 
och tåg omfattas. 

 Nordkorea genomför sin första vätebombprovsprängning. 
 David Bowie dör den 10/1, 69 år gammal 
 I Naimakka var det 42,8 grader kallt den 6/1 

 
Februari 

 USA och Ryssland kommer överens om ett avtal om formerna för att få stopp 
på stridigheterna i Syrien. 

 Järnvägsolyckan i Bad Aibling inträffade den 9 februari 2016 när två 
persontåg frontalkrockade i Bayern i sydöstra Tyskland. Elva personer 
omkom och 85 skadades, varav 24 allvarligt.  

 Primärvalssäsongen i USA drar igång i Iowa – ingen tror på Donald Trump 
 Den 28/2 var det 30 år sedan statsminister Olof Palme mördades i Stockholm 

 
Mars 

 Den 6/3 begär Åldermannen i Äspöbylag utträde och vice Ålderman Peter 
Johnsson tar över det ansvaret. 

 På morgonen den 22 mars 2016 i Bryssel detonerade ett antal bomber 
flygplatsen och ombord på ett tunnelbanetåg. Totalt dog 35 personer inklusive 
de tre självmordsbombarna och över 300 skadades. 

 Regeringen beslutar om införandet av amorteringskrav på bostadslån. 
Parterna är överens om att ett detta bör införas för att dämpa hushållens 
skuldsättning. 



 Bosnienserbernas ex-ledare Radovan Karadžić fälls av Internationella 
krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien som skyldig för 
Srebrenicamassakern. Karadzic döms till 40 års fängelse. 

 Vårbruket går som på räls och det regnar 22 mm i Äspö 
 
April 

 Findus meddelar att man lägger ner i Bjuv – 650 anställda berörs och 
dessutom ett stort antal odlare av konservärtor. Samtlig produktion flyttas i 
stället till en anläggning i Reken i Tyskland. Beslutet motiveras med att det 
finns en överkapacitet i de befintliga produktionsanläggningarna i Bjuv. 

 Den 9/4 samlas ett antal glada Byamän vid Sänkebäck för att genomföra årets 
Strandstädning i den första vårsolen. 

 Panamadokumenten med 11,5 miljoner dokument om hur prominenta 
personer använt skatteparadis uppmärksammas. Nordbanken har en 
framträdande roll 

 Lars-Inge Svartenbrandt omkommer i en lägenhetsbrand i Kopparberg den 
15/4. 

 Sverige får en ny prins, Alexander Erik Hubertus Bertil föds den 19/4 som är 
son till Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia.  

 Det regnar 62 mm i Äspö och om bara värmen kommer… 
 
Maj 

 En omfattande skogsbrand härjar i Kanada, Fort McMurray ödeläggs 423 000 
hektar. Även Gotland drabbas av skogsbrand, dock i mindre omfattning 

 EgyptAir Flight 804 på väg från Paris till Kairo störtar ner i Medelhavet söder 
om Grekland. Alla 66 ombord omkommer 

 Frans kommer femma i Eurovisionschlagerfinalen med ”If I were sorry” 
 En torr månad i Äspö med bara 18 mm regn 
 

Juni 
 Regnet kommer den 14:e men totalt blir det bara 40 mm denna månad. 
 Leif Axmyr släpps från svenskt fängelse efter att ha dömts till Sveriges 

längsta fängelsestraff i modern tid, 51 år. Han hade vid sin frigivning avtjänat 
34 år i fängelse. 

 Storbritannien folkomröstar JA till utträde ur EU den 23:e. Utträdesprocessen 
skall starta under första kvartalet 2017. 
 
Juli 

 David Cameron avgår som Storbritanniens premiärminister och efterträds av 
Theresa May 

 Skörden av årets raps börjar. Mindre skörd än normalt men med högre 
oljehalt vilket ju är bra. 



 Efter den 20:e växte en högtrycksrygg in som gav riktig högsommarvärme 
och t.o.m. tropiska nätter. 
 
Augusti 

 Den 5:e inleddes de 31:a Olympiska Spelen i Rio De Janeiro med ett 150-tal 
deltagare från Sverige och ett decimerat antal från Ryssland pga dopning. 
Sverige hamnade på en ganska medelmåttig 29: plats i medaljligan med bl.a. 
två guld av Sarah Sjöström. 

 Sverige var i stort regnigare än normalt. I Äspö kom dock blygsamma 35 mm. 
 

September 
 Det meddelas från nyhetsbyrån AFP att över 300.000 människor dödats i det 

Syriska inbördeskriget och nöden bland civilbefolkningen når ofattbara 
nivåer. Hjälpsändningar och sjukhus attackeras med enorma lidanden som 
följd. Trots vapenvila finns inget ljus i tunneln 

 En mycket torr månad med endast 29 mm regn i Äspö 
 
 


