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des Mölle av tusentals löpare
som sprang olika längder av
Kullamannen på berget. I våg
efter våg släpptes löparna ut på
Norra Strandvägen, och sedan
sprang de ett eller flera varv på
den mycket utmanande banan
som sträckte sig från havsnivån
och upp över Håkull.
Hösten har också medfört att
hela hamnplanen har vänts upp
och ned. All gammal beläggning
har körts bort, och det ska bli
spännande att se vad som kommer i stället. Förhoppningen är
att Nya hamnen ska vara klar i
god tid före sommarsäsongen.
Från hamnen är steget
inte långt till Kullaberg med
underbar natur och spännande
grottor. Magnus Hellstrand tar
oss med på en tur till några av
alla fina platser som varje år
besöks av både Möllebor och
många turister.
En härlig Peter P. Lundh-bild
visar hur forna tiders turister i
lång klänning och kostym bevistade Stora Josefinelustgrottan.
Äldre tider avspeglas också i
artikeln om biodling på fyrtiotalet. Bagarmästare Bror
Karlsson var en duktig biman
som hade stora kunskaper om
biskötsel och binas liv.

Han visste hur man fångar
en bisvärm, hur man ser till att
bidrottningen inte utsätts för
konkurrens och hur drönarna
slipper uppleva den långa vintern i en trång kupa.
Ingrid Millbourns artikel
bygger på ett unikt material som
hon letade fram på Nordiska
museet i Stockholm.
Från bina är steget inte långt
till de paragliders som ibland
svävar ut över byn från Barakullen. Christina Ullenius har
träffat byns egna flygare och
berättar om deras spännande
liv som äventyrare på många
nivåer.
Efter tre år och tolv nummer av Möllekuriren drar jag
mig tillbaka som redaktör för
tidningen. Det har varit en
intressant tid med mycket fint
samarbete med vår eminente
layoutare, övriga i redaktionen
och, inte minst, alla som har
medverkat med text och bild.
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