
Overnat på vandet - København har fået et flydende 
shelter  
 
Cph Raft Entertainment har i samarbejde med Sharing 
Copenhagen opført et shelter på en tømmerflåde ved 
Refshaleøen. Der er åbent for alle friluftsglade Københavnere, der 
har lyst til en nat under åben himmel - og så endda flydende. 
 
Normalt forbinder man et shelter med en skovtur og et lejrbål. Men i København kan man i 
hele september få oplevelsen serveret i et noget anderledes format i helt nye omgivelser. 
 
Tømmerflådevirksomheden Cph Raft Entertainment har ude ved Refshaleøen placeret et 
klassisk shelter i træ på en stor flydende platform. Shelteret kommer til at ligge i havnen fra 
midten af september, hvor alle, der har lyst, kan komme og overnatte og opleve byliv på en 
helt ny måde. 
 
Projektet er støttet af Sharing Copenhagen og formålet er ret klart ifølge Cph Raft 
Entertainment selv. 
 
“Det her projekt giver os mulighed for at italesætte behovet for rekreative områder i de blå 
byrum, som vi ser. I det helt store perspektiv skal det bidrage til at konkretisere Københavns 
kommunes vision om en havn af muligheder, strategien om øget bynatur og øget 
fællesskab, og endda også formidle FNs Verdensmål - dermed den ambitiøse ramme for en 
rekreativ og bæredygtig livsstil,” forklarer Daniel Randskov, CEO og Co-founder i Cph Raft 
Entertainment. 
 
Udendørs overnatning midt i storbyen er sjældent 
 
Det Flydende Shelter vil kunne bruges fra midten af september og er helt gratis - det kræver 
dog, at man booker overnatningen gennem Cph Raft Entertainment på forhånd. Der kan 
overnatte op til 4 personer ad gangen. 
 
“Vi håber på at se en masse glade københavnere derude, og måske endda nogle 
interesserede turister. Det er jo ikke så tit, man får lov at overnatte udendørs midt i en storby. 
Men det laver vi om på nu. Det eneste vi behøver er, at sensommeren fortsætter et stykke 
tid endnu. Eller gør vi? Måske tiltrækker det her projekt en målgruppe, der ikke lader sig slå 
ud af lidt kulde. Vi er spændte på folkets respons.” siger Daniel Randskov. 
 
Derudover håber virksomheden også på at kunne inspirere andre organisationer eller 
ildsjæle til lignende projekter, som kan være med til at sætte gang i livet i og omkring havnen 
hele året rundt. 
 
Bliv opdateret på alle praktiske detaljer på vores hjemmeside: https://www.cphraftent.com/i 
FB-eventet her: 
https://www.facebook.com/events/426411038022109/ 
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