
 
 
 
 
 

Rear Gardens Update June 2020 
 

Bydd gwaith ar eich gerddi cefn yn ailgychwyn yr wythnos hon o’r 1af o Fehefin 
2020 a Creu Menter yw'r contractwr a fydd yn gwneud y gwaith isod i ni. 
 
Blociau 31-54 
Byddwn yn lefelu'r gerddi cefn fel bod mwy o le defnyddiol ac yn disodli'r 
ardaloedd glaswellt ag arwyneb flexistone. 
Bydd bob bloc 31- 64 yn cael 

• atgyweiriadau i’r ardaloedd concrit cyn cael eu gorchuddio â phaent llawr 
allanol gwydn a hirbarhaol 

• llinellau cylchdro newydd ar gyfer sychu dillad 
• unedau storio newydd i’r fflatiau llawr cyntaf ac ail lawr - mae hyn er mwyn 

storio pethau sy'n anodd eu cario i fyny'r grisiau fel beiciau a phramiau 
 
Amseriadau 
Byddai'r gwaith hwn fel arfer yn cymryd tua thair wythnos i'w orffen ond mae'n 
debygol o gymryd ychydig yn hirach na hyn oherwydd byddwn yn gweithio yn dilyn 
canllawiau newydd COVID-19. Bydd ein gweithwyr yn cadw eu pellter cymdeithasol 
diogel oddi wrth ei gilydd (os yw'r dasg yn caniatáu iddynt wneud hyn) ac oddi wrth 
denantiaid a thrigolion. 
 
Mae'n bwysig i bawb wneud yr un peth a chadw 2 fetr i ffwrdd o'n gweithwyr. 
 

Hefyd- os oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd 
gobeithiwn y byddwch yn ymuno â ni yn ein sesiwn 
Zoom ar-lein gyntaf ar 15fed o Fehefin. Hoffem 
sgwrsio â chi i ddarganfod mwy am eich meddyliau 
a'ch dyheadau ar gyfer yr ardal wyrdd agored. E-
bostiwch getinvolved@cartreficonwy.org fel y 
gallwn anfon y linc i chi ymuno. 

 
Peidiwch ag anghofio llenwi a dychwelyd eich pecyn gweithgaredd ymgynghori 
atom yn yr amlen ragdaledig. Os gwnewch hyn erbyn 15fed o Fehefin mae gennych 
gyfle i ennill £50, £30 neu £20 mewn talebau siopa. 
 
 
Gallwch hefyd weld hwn ar-lein trwy ymweld â'n gwefan www.cartreficonwy.org 
dewiswch dab  dod o hyd i gartref, cliciwch ar ddatblygiadau dyfodol ac yna 
Glanrafon. 
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