Ffordd Gyswllt Economaidd Cross
Hands (Cam 2)
Adroddiad Cynnydd Haf 2018
@
Fel y mae llawer ohonoch yn gwybod, mae Cyngor
Sir Caerfyrddin wedi penodi Griffiths yn Brif
Gontractwr i adeiladu Cam 2 o Ffordd Gyswllt
Economaidd Cross Hands.
Mae’r llwybr yn estyn tuag at y gogledd o Heol y
Llew Du i Heol Norton ac ymlaen i’r A476 i’r
gogledd-ddwyrain o Gors-las.
Bydd yn darparu mynediad uniongyrchol o’r
gogledd i Safle Cyflogaeth Strategol Dwyrain Cross
Hands a bydd yn lleihau tagfeydd wrth brif gylchfan
Cross Hands ar yr A48 ac yn gwella diogelwch wrth
y gyffordd ‘chwe ffordd’ ar sgwâr Gors-las.
Disgwylir i’r ffordd rhwng Heol Llandeilo a Heol
Norton gael ei chwblhau erbyn Gwanwyn 2019.

Cwrdd â’ch Swyddog Cyswllt Cymunedol
Rydym wedi penodi Swyddog Cyswllt Cymunedol penodol ar gyfer y
prosiect, sef Jane Howells. Bydd Jane yn bwynt cyswllt os bydd gennych
unrhyw gwestiynau neu bryderon ynghylch y cynllun.
Gallwch gysylltu â hi rhwng 8am a 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener,
drwy ffonio 0330 0414651*. Y tu allan i’r oriau hyn, neu os nad yw’n gallu
ateb, gadewch neges a bydd hi’n eich ffonio’n ôl. Fel arall, gallwch ebostio Jane: jane.howells@alungriffiths.co.uk neu ddefnyddio ffurflen
gyswllt y prosiect ar ein Gwefan Gymunedol:
https://community.alungriffiths.co.uk

Ymweliad â’r Safle - Gorffennaf 2018
Yn y llun (o’r chwith) y mae: Stephen Pilliner, Pennaeth
Trafnidiaeth a Phriffyrdd, Cyngor Sir Caerfyrddin, Lee
Rosser o Griffiths, Y Cynghorydd Hazel Evans, yr Aelod
o’r Bwrdd Gweithredol sy’n gyfrifol am yr Amgylchedd,
Alun Griffiths a Carwyn Davies o Griffiths, ac Adrian
Harries, Rheolwr Gwasanaethau Dylunio Proffesiynol,
Cyngor Sir Caerfyrddin. Ewch ar eich taith eich hun:
https://youtu.be/9_ECraHNmQk

Hoffem glywed eich sylwadau, cysylltwch â ni drwy ein tudalen we: community.alungriffiths.co.uk neu cysylltwch
â’n Swyddog Cyswllt Cymunedol, Jane Howells:
0330 0414651* neu jane.howells@alungriffiths.co.uk
*Codir tâl am alwadau i’r rhif hwn ar y cyfraddau galwadau cenedlaethol ac fe’u cynhwysir mewn cynlluniau munudau cynhwysol ar gyfer llinellau tir a ffonau symudol.

