
Diweddariad Adeiladu 
 
Mae'r gwaith ar y safle yn mynd ymlaen yn dda gyda'r celc safle 
bellach i fyny, y pwll lifft ar gyfer y fflatiau wedi ei adeiladu, ac rydym 
bron â gorffen dymchwel estyniad unllawr ac ystafell wydr yr hen 
Dafarn Fairview.  
 
Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn parhau â gwaith tir. 
Bydd y safle ar agor rhwng 8.00yb a 5.00yh bob dydd ac eithrio dydd 
Gwener pan fydd y safle’n cau am 3.30yh. Mae'r danfoniadau i'r safle 
rhwng 8.00yb a 4.00yh. 
 
Os bydd newidiadau i unrhyw un o'r oriau gwaith neu'r gweithgaredd 
a allai effeithio arnoch chi, byddwn yn diweddaru hyn yn y cylchlythyr 
cyn gynted ag y gallwn.  

 

CYLCHLYTHYR                        MEDI 2020 

I POBL YN GWNEUD LLEODD  

Croeso i’r ail cylchlythyr adeiladu Fairview Inn  
 
Bydd ein cylchlythyr yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ynglŷn â’r gwaith adeiladu ar y safle ac yn gadael i chi wybod be fydd yn dig-
wydd yn y misoedd nesaf. Byddwn yn cyhoeddi'r cylchlythyr  bob mis a rhoi copi drwy eich blwch llythyrau. Os yw’n well gennych gallwn 
anfon copi i chi drwy e-bost, gadewch i ni wybod trwy anfon e-bost i enquiries@seddon.co.uk 

Iechyd a Diogelwch  
 
Mae’n bwysig i ni fod y bobl yn y cymunedau sydd wrth ochr ein safleoedd mor ddiogel â’r bobl ar ein safleoedd. Gweithiwn yn 
galed i gael gwared a'r peryglon i'r cyhoedd ond rydym angen eich help. Cymerwch ofal o amgylch ein safleoedd yn ystod 
oriau gwaith ac os oes gennych unrhyw bryderon neu gwestiynau cysylltwch ag un o’r tîm safle. Os oes gennych blant neu 
blant yn ymweld â’ch cartref siaradwch gyda nhw am beryglon safleoedd adeiladu a dweud wrthynt am gadw i ffwrdd. 
 
Mae ein timau hefyd yn gweithio’n galed iawn ar hyn o bryd i sicrhau eu bod yn dilyn safonau llym Covid-19 y Llywodraeth i weithio’n ddiogel 
yn ystod y cyfnod hwn ar bob safle.  
 
Rydym wedi ychwanegu cyfleusterau hylendid ychwanegol, lleihau nifer y gweithwyr ar y safle, gwneud newidiadau i’n hunedau lles, rhoi 
arwyddion ychwanegol i fyny a rhoi hyfforddiant i’r holl weithwyr ar y ffordd newydd hwn o weithio. Meddwl yn ddiogel, aros yn ddiogel! 

Am y Gwaith  
 
Seddon yw’r contractwr sy’n gweithio gyda’r datblygwr Cartrefi Conwy i 
drosi’r hen Old Fairview Inn a’r tir cyfagos yn dai fforddiadwy ar gyfer y 
gymuned leol.  
  
Byddwn yn trosi’r hen dafarn yn gartref teulu 4 ystafell wely ac adeiladu 
bloc newydd tri llawr o 24 rhandy. Bydd y rhandai yn gymysgedd o 
gartrefi 2 ystafell wely (15 i gyd) a rhai 1 ystafell wely (9 i gyd). Byddwn 
yn dechrau’r gwaith ar 27 Gorffennaf 2020 ac yn anelu i gwblhau'r 
gwaith erbyn diwedd y gwanwyn 2021.  
  
I gael mwy o wybodaeth ar sut i wneud cais am un o’r cartrefi hyn cysylltwch â Cartrefi Conwy ar   0300 124 0040  

Golygfeydd stryd arfaethedig o'r bloc fflatiau gorffenedig 
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I POBL YN GWNEUD LLEODD  

Cysylltiadau Contractwr o Ddydd i Ddydd  
 
Rheolwr safle Seddon yw Daniel Holt ac Ian Stone yw’r rheolwr contractau.  
  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r prosiect yn ystod y rhaglen adeiladu 
cysylltwch â Daniel neu Ian ar enquiries@seddon.co.uk  
Neu ffonio 01204 570400   

Rhifau Cyswllt 
 
0300 124 0040 yw'r rhif i'w ffonio yn ystod oriau gwaith, y tu allan i oriau neu 
mewn argyfwng i siarad am y safle hon. 

Ian Stone,                                            
Contracts Manager                                                       

Daniel Holt,                                            
Site Manager                                                        

Cymuned 
 
Ers ein cylchlythyr diwethaf mae tîm Seddon wedi bod yn gweithio gyda'r Lleng Brydeinig i sicrhau 
parcio ar gyfer ein gweithwyr a'n hisgontractwyr. Byddwn yn defnyddio'r maes parcio a ddarperir gan y 
Lleng yn gyfnewid am rodd fisol. Rydym hefyd wedi rhoi cymorth iddynt baratoi ar gyfer digwyddiad 
ddechrau mis Medi. 
 
Mae'r tîm hefyd wedi cael nifer o gyfarfodydd gyda Chanolfan Ieuenctid LLanddulas lle byddwn yn fuan 
yn gwneud rhywfaint o waith prosiect cymunedol mawr ei angen ar eu cyfer - gwyliwch y gofod hwn i 
gael mwy o wybodaeth. 

Golygfeydd awyr arfaethedig o'r bloc fflatiau gorffenedig. 

Cwestiynau a Ofynnir yn Aml 
 
Rydym yn deall y bydd gennych gwestiynau am y gwaith a sut bydd yn effeithio arnoch. Gobeithiwn y bydd y newyddlen hon yn rhoi 
atebion i’r rhan fwyaf ohonynt.  
  
Beth yw’r trefniadau parcio?  Bydd gan Seddon rywfaint o barcio ar y safle ac ni fyddwn yn caniatáu i weithwyr nac ymwelwyr i’r safle 
i barcio ar Ffordd Abergele. Gall rhai cerbydau bach barcio ar ffyrdd cyfagos eraill ond byddwn yn dweud wrth y gyrwyr i barcio’n daclus 
a dilyn Rheolau’r Ffordd Fawr.  
  
A fydd y gwaith yn swnllyd? Bydd gwaith swnllyd ar rai adegau yn ystod y contract. Byddwn yn cyfyngu gweithgareddau swnllyd i 
rhwng 08.30 a 16.00.  
  
A fydd loriau mawr yn dod i’r safle ac yn teithio trwy'r pentref? Bydd yr holl draffig i’r safle o gyffordd 23 yr A55 i A547 Ffordd 
Abergele ac i Ffordd yr Orsaf ble mae mynedfa’r safle. Bydd yr holl draffig sy’n ymweld a gadael y safle yn dilyn y llwybr hwn. Byddwn 
yn trefnu hyn i osgoi amseroedd prysur o’r diwrnod yn y bore a’r prynhawn pan fydd pobl yn teithio i’r gwaith neu i’r ysgol.  
  
A fydd y ffordd tu allan i’r safle’n cael ei gadw’n lân? Bydd ysgubwr ffordd yn dod i gadw’r ffordd yn lân.  
  
Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â ni ar enquiries@seddon.co.uk Neu ffonio 01204 570400  
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