Ffordd Gyswllt Llangefni, Rhan 1 & 2
Bwletin y Prosiect: Hydref 2016
Cyflwyniad & Diweddariad Gwaith
Fel y gwyddoch eisioes mae Griffiths wedi ei penodi gan Cyngor Sir Ynys Môn i
adeiladu y dau rhan cyntaf o Ffordd Gyswllt Llangefni.
Ar ôl ei chwblhau bydd y ffordd newydd, i’r dwyrain o’r dref, yn cysylltu campws
Grŵp Llandrillo Menai ym Mhencraig i’r A5114 yng nghyffordd Lôn Glanhwfa/ y
Stad Ddiwydiannol a fydd yn hwb i nifer o welliannau i’r ardal, yn deillio o
ddatblygiad economaidd sylweddol. Yn fwy na dim, fe wnaiff alluogi i gampws y
coleg dyfu ac ehangu a bydd yn darparu gwell mynediad i safleoedd y Parth
Menter. Hefyd, bydd y cynllun yn gwella cysylltiadau gyda’r A55 ac yn helpu i
oresgyn cyfyngiadau traffig yn Llangefni.

Diweddariad Gwaith
Mae’r prosiect yn symud yn ei flaen yn dda gyda cerrig milltir allweddol yn cael ei
cyflawni. Trwy gau y lon yn ystod y gwyliau Haf cafwyd y cyfle i gwblhau y holl
waith draenio a dim ond gwaith cysylltu i system presennol sydd ar ôl i’w orffen.
Mae “kerbs” eisioes wedi ei gosod ar gyfer y rhan cyntaf o’r arwynebu.

Diweddariad Archeolegol
Yn dilyn y darganfyddiadau hynafiaethol cyffrous, yn ystod y cyfnod cynnar yr
adeiladu Ffordd Cyswllt Llangefni, mae yr holl weddillion a arteffactau wedi ei
cloddio yn ofalus a’i paratoi ar gyfer dadansoddiadau pellach ym Mhrisysgol
Gaerdydd.
Darganfyddwyd cyfanswm o pumpdeg un unigolyn o fewn pedwardeg pump
bedd, gyda tri deg un o’r beddi yma wedi ei amlinellu i gyd neu mewn rhannau
gyda cerrig.

Gwaith ar y gweill
Wrth i’r ffordd newydd dechrau cymeryd siap mae’r
gwaith paratoi ar gyfer gwynebu y lon yn parhau. Mae
gwaith gosod y cyfarpar dŵr, nwy a cysylltiad band llydan
ar fin cael ei cwblhau; serch hynny, bydd angen cau y lon
eto er mwyn cwblhau y gwaith gwynebu’r lon newydd ar
y gyffoedd gyda’r B5420. Ni ddylai’r gwaith yma cymeryd
mwy na wythnos i orffen a bydd mwy o wybodaeth ar
gael yn agosach at yr amser.

Eisio cysylltu?
Eich Swyddog Cyswllt
Cyhoeddus ar gyfer y Prosiect
Ffordd Cyswllt Llangefni yw
Mandy Evans. Gallwch cysylltu â
hi rhwng 8yb a 6yp, Dydd Llun i
Ddudd Gwener, tu allan i’r oriau
yma, neu os ydy Mandy ddim ar
gael , gadewch neges a mi
wnaeth cycylltu yn ôl a chi.
F: 03300412185
E: mandy.evans@alungriffiths.co.uk

community.alungriffiths.co.uk

Gwaith caled yn talu!
Fel rhan o ymgyrch Buddiannau Cymunedol Griffiths, ‘r
ydym yn ymrywmo i ddarparu cyfleuoedd Profiad Gwaith i
unigolion sydd wedi bod yn ddi waith dros tymor hir fel y
gallai nhw gwella ei CV er mwyn sicrhau gwaith yn y
diwydiant adeiladwaith yn y dyfodol.
Dau unigolyn sydd wedi ymuno a’r tîm ar ein safle ar gyfnod
o Brofiad Gwaith yn ystod yr Haf i’w Chris Drewitt & Steven
Lee, fe ‘roedd y ddau wedi cwblhau cwrs 13 wythnos Ynys
Ynni yng Ngholeg Menai, a wedi ennill ei cwmhwyster CPCS.
Fel rhan o’i profiad gwaith bu Kevin Turner o cwmni Turners
Civil Engineering yn ei mentora. Cyflogwyd Turners fel iscontractwyr gan Griffiths i osod pibellau trosglwyddo dŵr
glaw ar y ffordd gyswllt newydd. O ganlyniad o’i gwaith
caled a ymrwymiad mae’r ddau wedi ennill swyddi llawn
amser efo Turners.
Llongyfarchiadau Chris & Steve!

Buddiannau Cymunedol
Cefnogi Pel Droed yn y Gymuned

Wrth ei boddau efo Pel Droed!

Yn ystod misooedd yr Haf bu staff Griffiths yn rhoi ei
penwythnosau i roi cymorth i bwyllgor, chwaraewyr a
chefnogwyr Clwb Pel Droed Menai Bridge Tigers i greu
system draenio newydd yn ei cae King George. Dros y
blynyddoedd diwethaf mae’r cae wedi diodde o lifogydd
am wythnosau gyda gemau i’r timau hŷn a iau yn cael ei
gohirio.

Mae Pel Droed wedi bod yn thema cyson yn y ceisiadau
am cymorth mae Griffiths wedi derbyn am rhoddion.
Dyma grynodeb byr o ychydig o’r ceisiadau rydym wedi
cefnogi:

Mae’r draen newydd wedi ei osod ar hyd y cae, gyda
Griffiths yn rhoi y cefnogaeth technegol a’r adnoddau a
hefyd sicrhau rhoddion o adnoddau gan ei cyflenwyr.

Ysgol Corn Hir – yn dilyn cais am cymorth ariannol, mae
rhodd Griffiths’ wedi sicrhau bod tîm pel droed Ysgol
Corn Hir yn barod am y tymor pel droed newydd.

Dywedwyd Rheolwr y Clwb Sean Brett: "Rydym yn
ddiolchgar iawn i Griffiths, yn sicr ni fuasa’r Clwb efo’r
adnoddau i gwblhau y gwaith ein hunain.”

CPD Gwalchmai FC – rhoddwyd 150 tunell o bridd er
mwyn datblygu ardal o tir wast i cae pel droed newydd
i dimau iau chwarae arno.
CPD Llangefni FC – mae Griffiths wedi prynnu bwrdd
hysbysu ar ochr y cae pel droed yn Cae Bob Parry a
hefyd wedi rhoi hysbyseb yn y rhaglenni gemai cartref.

Achub argyfwng FFUG ar y safle
Dydi neb eisio meddwl am damweiniau yn digwydd yn y gweithle a fel cwmni
rydym yn gweithio yn galed iawn i atal digwyddiadau ar y safle, serch hynny, fel
tîm yn Langefni, teimlo ‘roeddym y buasai’n syniad da i drefnu achub argyfwng
ffug ar y cyd efo Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Ymddirodolaeth GIG
Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.
Gorsaf Dân rhan amser sydd yn Langefni a fe ‘roedd Rheolwr Lleol y Gwasanaeth
Dân yn awyddus bod ei staff yn cael y cyfle i ymarfer achub argyfwng oddi ar safle
y Gorsaf Dân, lle y byddai rhaid iddynt alw am gefnogaeth, er mae sefyllfa ffug
oedd hi!
Gyda rhai o staff Griffiths yn gwirfoddoli i fod yn gleifion ar ôl ei gwaith cynhaliwyd
yr ymarferiad gyda’r nos mis Gorffennaf. Fe ‘roedd yn noson, ymarfer arferol i staff
y Gwasanaeth Tân a dim ond y Paramedic oedd yn ymwybodol mae argyfwng ffug
oedd yn cymeryd lle.
Cytunwyd pawb fod yr ymgyrch wedi bod yn un llwyddiannus, yn enwedig y
Gwasanaeth Tân, yr oeddent yn werthfawrogol o’r cyfle i hyfforddi a datblygu ei
staff i ffwrdd o awyrgylch yr Orsaf.

Buaswn yn gwerthfawrogi eich sylwadau. Gallwch cysylltu trwy ein safle wê community.alungriffiths.co.uk
neu trwy cysylltu a eich Swyddog Cyswllt Cymunedol Mandy Evans ar 03300412185
Bydd galwadau i’r rhif yma yn costio gyfradd genedlaethol galwadau ac yn cael ei cynnwys mewn cynllun munudau o llinellau ffon a ffonau symudol.

Dilynwch ni ar Twitter @AlunGriffiths_

