
Under två årtionden, från 1960-1980-talet, var bensinmacken i Vallösa ungdomarnas 
självklara samlingsplats på kvällar och helger.
Här samlades man för att bara prata – eller förfesta innan det bar vidare med Rynge taxi till 
dansställen som Granhyddan i Beddingestrand, Rosenhagen i Anderslöv, Ystad Saltsjöbad 
eller till centerns ungdomsförbundets fester i Erikslunds bygdegård.

Torsten (1931-2009) och Maj-Britt (1936-1992) Bondesson köpte fastigheten 1958 av 
Karl och Ebba Bladh (som drev speceriaffären tvärs över vägen). De etablerade då en 
bensinmack under BP:s varumärke. Macken byggdes så småningom till med en kiosk. Här 
fanns personlig service med bensin (en liter kostade 1965 0,76 öre litern), diesel, fotogen, 
motorolja, tändstift, glykol – men givetvis också glass, godis och läsk. Det var Maj-Britt 
som drev macken och kiosken samt släputhyrningen men körde även taxi. De fyra barnen 
cyklade runt i byarna och sålde Arbetet, Sydsvenskan och Kvällsposten på helgerna. Torsten 
stod för taxirörelsen som också levererade färdtjänst och skolbuss.

Torsten Bondesson beskrivs som en högljudd, glad och positiv person som inte drog sig 
för att bära in rullstolsburna i hemmet, snarare än att dra rullstolarna upp för trappor och 
andra hinder – och han såg alltid till att barnen kom hem ordentligt från skolan och att 
ungdomarna kom tryggt hem efter danserna.

1989 bytte macken till Uno-X. Torsten fortsatte med taxirörelsen till 1990 och ytterligare 
något år senare lades macken ned. Kvar var kiosken som drevs vidare till slutet av 1990-talet 
och då såldes mest mjölk, bröd, läsk, glass och godis.

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Torsten Bondesson och ägaren till bilen, som var av tjeckiskt bilmärke; Tatraplan. Foto från 80-talet.

Torsten Bondesson på 70-talet med sina taxibussar som även var skolbuss och rullstolstaxi.




