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Gear up med Lynk & Co
Gear är inte merch. Gear är utvalda produkter från varumärken vi gillar – varumärken som gör
det enkelt och kul att göra hållbara val.  
 

Lynk & Co har alltid handlat om mer än bara mobilitet: det är ett sätt att bygga relationer med
vårt community. Därför, istället för att producera och sälja varumärkesmerchandise på vår
hemsida, har vi valt att kurera ett urval av produkter från oberoende partners som delar våra
värderingar. Du hittar produkter från vår Gear Collection i Lynk & Co’s klubbar, med ett urval av
lokala partners för varje stad.  
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Vi har teamat upp med allt från elcyklar till mode till miljövänligt toalettpapper, och valt varje
partner för att de delar värderingar som är viktiga för oss; kreativitet, hållbarhet och att lyfta
lokala communities. Vi fokuserar på att arbeta med etiska varumärken, marknadsföra deras
produkter i en premium butiksmiljö och dela deras budskap genom våra sociala medier och
egna kanaler.  
 

Våra samarbeten handlar inte bara om att sälja produkter, det är ett sätt att skapa upplevelser.
Vi samarbetar med våra partners genom att anordna events som workshops, konserter,
middagar och mer i våra klubbar. Med en rullande lineup av samarbetspartners kommer det
alltid finnas nya produkter och events för våra medlemmar att utforska. 
 

Ett urval av partners hos  Lynk & Co Stockholm club: 

A Good Company – Allt ligger i namnet. A Good Company skapar eleganta och miljövänliga
vardagsprodukter så att du aldrig behöver kompromissa mellan hållbarhet och snygg design.
De har nördat in sig på varje steg av deras produkters resa: från hur de är producerade till hur
de levereras hem till dig. Deras leverantörer är valda utifrån miljömässiga och socialt hållbara
mått och A Good Company är Co2 negativa – vilket betyder att de tar ut mer Co2 ur
atmosfären än de släpper ut. Yep, de är så bra.  
 

Kajsa Cramer – Kajsa brinner för hantverk med enkel, genuin och hållbar design. Hennes verk
är inspirerade av den skandinaviska naturen och varje verk är personligt och unikt. Kajsa
arbetar med en produktionsstudio ledd av kvinnor i Hanoi, Vietnam där hon skapar sina verk
med fokus på miljömässig hållbarhet och tillhandahållande av rättvisa löner och arbetsvillkor. 
 
Vässla – Hållbar mikromobilitet för alla. Vässla arbetar för att förenkla korta transporter och
hjälpa människor att röra sig mer hållbart. De tillverkar avancerade mikromobilitetsfordon, vilket
inkluderar elmopeder och cyklar. Vässla grundades 2017 av Rickard Bröms och designas och
konstrueras i Stockholm, Sverige. 
 

Hajk – Hajk är ett klädmärke som grundades i en enkel idé: att vara utomhus handlar om att
njuta av nuet. Deras syfte är att göra utomhusaktiviteter inte bara till avlägsna expeditioner till
avlägsna platser, utan till en del av vardagen. Hajk designar kläder för att komplettera en livsstil
i naturen genom att balansera mode, prestanda och hållbarhet.  De skapar estetiska och
funktionella plagg, designade med omsorg för vår planet och en bättre morgondag. 
 



OM LYNK & CO

Hej, vi är Lynk & Co!

Lynk & Co bildades för att erbjuda mobilitetslösningar till en uppkopplad generation. Vi tillverkar riktigt bra bilar
(som har alla funktioner du vill ha utan att du behöver be om dem), och vi låter dig använda dessa bilar på ett
helt nytt sätt. Med våra flexibla lösningar är du ute på vägen på nolltid. På månadsbasis får du tillgång till en bil
som du kan dela med släkt och vänner och med andra medlemmar i Lynk & Co-communityt.

FORGO – FORGO gör vardagen bättre med mindre miljöpåverkan. De har skapat
påfyllningsbar handtvål som är hållbar från tillverkning till leverans. Deras produkter är GMO-
fria, glutenfria, veganska och cruelty free. Dessutom använder de återvinningsbara
förpackningar för sina produkter och eliminerar vatten som förbrukas under frakt för att göra
processen så effektiv som möjligt. 
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