Cylchlythyr – Hydref 2012

Ysgol Bro Dysynni, Llanegryn
Croeso i ein cylchlythyr Hydref, ac fel y gwyddoch, Wynne Construction wedi cael ei benodi fel Prif
Gontractwr i adeiladu'r Dysysnni Bro Ysgol newydd yn Llanegryn. Bydd yr ysgol gynradd £ 5.4 miliwn
yn ymgorffori cyfleusterau addysgol modern diweddaraf.
Gwaith yn symud ymlaen yn dda ar y safle gyda'r adeiladu. Byddwch wedi sylwi ar y modelu tirwedd
helaeth ar y gweill ac y gwaith o adeiladu waliau caergawell llechi Cymru. Sylfeini bellach wedi cael eu
harllwys a gwaith draenio wedi cychwyn. Dros y mis nesaf bydd yr adeilad yn dechrau codi uwchben y
ddaear â chodi y ffrâm ddur, ar ol hyn fuddwn yn cychwyn y gwaith maen/blocio. Bydd gwaith allanol yn
dechrau ar ffordd fynediad y safle a thai boeler.
Hoffem gymryd y cyfle hwn i ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a allai fod wedi cael eu hachosi yn
ystod y camau adeiladu a gofyn nad ydych mae croeso i chi gysylltu â ni gydag unrhyw ymholiadau,
pryderon, materion neu sylwadau yn ystod ynrhyw camau ein gwaith. Fel 'Adeiladwr Ystyriol' rydym yn
ymdrechu i sicrhau bod ein gwaith yn cael effaith gyfyngedig ar eich gwaith dyddiol ac arferion. Mae'r
prosiect hwn wedi cael ei gofrestru gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol, ac rydym wedi ymrwymo i
gyfarfod, ac yn rhagori, safonau cod hwn yn. Ynghlwm mae holiadur ac rydym yn croesawu unrhyw
adborth mewn perthynas â'r prosiect hwn ac mae ein perfformiad ac yn eich sicrhau y bydd unrhyw
bryderon i'r afael gan ein tîm prosiect ymroddedig.

Tîm Adeiladu Wynne Construction

Charles House, Kinmel Park, Abergele Road, Bodelwyddan, Denbighshire, LL18 5TY
Tel: 01745 586666 E-Mail: sales@wynneconstruction.co.uk Website: www.wynneconstruction.co.uk.

1

Ydych chi’n byw neu’n gweithio yn agos at y prosiect?
Os ydy, rhowch eich cyfeiriad cartref/man gwaith:

Ie

Na

Bydd y wybodaeth hon ei chadw’n gyfrinachol. A fyddech chi’n hoffi i chi gopi o’r holiadur wedi’i lenwi? le Ie □ Na □

2

3

A gawsoch eich gwneud yn ymwybodol o’r prosiect, Wynne yn
Benodi a bod y dyddiad dechrau arfaethedig gan y Cyngor sir
Gwynedd cyn ein gychwyn ar y safle?

A yw’r gwaith adeiladu effeithio chi a / neu eich busnes?

Ie

Na

Ie

Na

Os ydy, nodwch gryno sut:

4

Beth all mwy, os unrhyw beth, cael ei wneud gan Wynne Construction I leihau effeithiau
y broses adeiladu ar drigolion lleol?

5

Beth yw eich argraffiadau o Wynne Construction?
Mae adeiladwr ystyriol gweithredu safle diogel, yn daclus ac o dan
rheolaeth.
Contractwr, nid yn achosi gormod o aflonyddwch, ond mae eu gwaith yw eu blaenoriaeth
Contractwr sydd yn symud ymlaen heb ystyried ar gyfer ei gymodogion

6

Unrhyw sylwadau eraill?

Name:

Signed:

Please return this completed questionnaire to the: Site Manager
Or by post to: Andy Garner, Charles House, Kinmel Park, Abergele Road, Bodelwyddan, Denbighshire, LL18 5TY
Or by email to: andy.garner@wynneconstruction.co.uk

