
 
 
 
 
 

Y wybodaeth ddiweddaraf am waith gwella Glanrafon Mai 2020 

 

Rydym yn bwriadu parhau’n ddiogel â’r gwaith gwella yng Nglanrafon. Mae’n parhau i fod 
yn gyfnod pryderus i bob un ohonom yn sgil y Coronafeirws, ac mae arnom ni eisiau i chi 
wybod na fyddwn yn eich peryglu chi na ein gweithwyr yn ystod y cyfnod hwn.  

 

Cyn i’r gwaith ddechrau, byddwn yn sicrhau fod swyddfa a chyfleusterau’r safle yn cael eu 
glanhau a’u bod yn ddiogel ar gyfer ein gweithwyr drwy gadw at safonau COVID-19 
newydd y Llywodraeth. Bydd pob un o’r gweithwyr hefyd yn dilyn safonau COVID-19 y 
Llywodraeth er mwyn parhau i weithio’n ddiogel.  

 

Mae hyn yn cynnwys cadw pellter cymdeithasol oddi wrth denantiaid a phreswylwyr. 
Rydym yn gofyn i chi wneud yr un fath a chadw pellter diogel oddi wrth weithwyr ar y 
safle. Bydd gennym Stiward COVID-19 ar y safle i sicrhau fod gweithwyr yn dilyn y safonau 
newydd.  

 

Rydym wedi rhestru’r gwaith sydd gennym ar ôl i’w wneud yn ogystal â gwybodaeth 
ynghylch pryd a sut fyddwn yn cwblhau’r gwaith hwn, felly mae’n bwysig eich bod yn 
darllen ymlaen i ddiwedd y llythyr.  

 

Bydd y gwaith ar y toeau yn dechrau ddydd Llun, 18 Mai 

Y newyddion da yw ein bod wedi derbyn trwydded gan Gyfoeth Naturiol Cymru i wneud y 
gwaith ar y toeau lle'r oedd yr ystlumod yn nythu, cyn belled â’u bod nhw yno i 
oruchwylio’r gwaith.  

 

Byddwn yn dechrau drwy osod y sgaffaldiau ym mlociau 32-36, 44-48 a 49-53. Rydym yn 
bwriadu dechrau ar y gwaith ar y toeau cyn diwedd mis Mai, bydd y gwaith yn para am 
oddeutu 5-6 wythnos. Bydd y gwaith hwn yn cymryd mwy o amser o’i gymharu â gweddill 
y gwaith ar y toeau gan y bydd goruchwylwyr yn gwylio ac yn cadw llygad i ddiogelu 
unrhyw ystlumod sydd o bosibl yn dal i glwydo.  

 



Grisiau Cymunedol  

Mae gennym lefelau gwahanol o waith i’w cwblhau ar eich grisiau cymunedol ac mae hyn 
yn amrywio o floc i floc yn ddibynnol ar ba waith sydd eisoes wedi’i wneud. Ond mae’n 
rhaid i ni osod drysau newydd a fydd yn darparu system fynediad a gadael ddiogel ar gyfer 
bob bloc. Gan fod y gwaith yn cynnwys gosod system intercom ym mhob fflat, rydym wedi 
penderfynu peidio â gwneud unrhyw waith ar y grisiau cyn siarad gyda phob tenant a rhoi 
cynllun ar waith i wneud hyn yn ddiogel.  

 

Gwaith awyru ym mhob fflat 

Dros amser, bydd yn rhaid i ni gael mynediad drwy bob fflat er mwyn cysylltu unedau 
awyru presennol gyda’r tu allan a bydd yn rhaid cael mynediad i’r toeau drwy’r fflatiau ar 
y llawr uchaf. Eto, ni fyddwn yn gwneud y gwaith hwn nes y byddwn wedi siarad gyda chi 
a rhoi cynllun ar waith i wneud hyn yn ddiogel.  

 

Gwaith yn y gerddi cefn 

Mae’n rhaid i ni orffen y gwaith hwn, ond ni fyddwn yn dechrau ar hyn tan fis Mehefin 
2020. Byddwn yn ysgrifennu atoch eto gyda rhagor o wybodaeth ynghylch y gwaith hwn.   

 

Y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiad newydd. 

Mae oedi wedi bod mewn perthynas â’r datblygiad newydd oherwydd y cyfyngiadau ar 
symud yn sgil COVID-19. Ond dros yr ychydig wythnosau nesaf, byddwn yn dechrau tynnu 
a gwaredu asbestos ar flociau’r fflatiau deulawr cyn i ni ddymchwel y bloc. Yn dilyn hynny, 
byddwn yn cysylltu â chi gyda’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch dymchwel y bloc, yr 
amserlen ar gyfer adeiladu’r datblygiad newydd a beth i’w ddisgwyl yn ystod y cyfnod 
hwn.  

 

Manylion cyswllt diweddaraf   

Mae gan Brenig asiant safle gwahanol, Gethin Roberts, a dyma’r unigolyn gorau ar y safle i 
gysylltu â nhw os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch y gwaith gwella. Bydd Gethin 
ar y safle o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm. Gallwch gael gafael ar Gethin 
drwy ffonio swyddfa Brenig ar 01492 514934 a gadael neges yn gofyn i Gethin gysylltu â 
chi, neu gallwch anfon e-bost ato ar gethin.roberts@brenigconstruction.co.uk    

 

Diolch i bawb am ein helpu ni i orffen y gwaith gwella hwn yn ddiogel yn ystod y cyfnod 
hwn. 


