Cylchlythyr – Awst 2014

Bryn Cefni Business Units, Llangefni
Croeso i'n cylchlythyr Awst ac fel y gwyddoch, Wynne Construction wedi cael ei benodi gan Gyngor Sir
Ynys Môn i adeiladu pedair uned busnes newydd a gwaith allanol cysylltiedig ym Mharc Diwydiannol
Bryn Cefni. Mae hyn yn Cam Un y prosiect ehangu. Mae'r £1 miliwn unedau busnes adeiladu newydd
wedi cael eu cynllunio i sicrhau sgôr BREEAM Ardderchog.
Mae'r prosiect yn mynd rhagddo'n dda. Pob cladin allanol a gosod ffenestr wedi ei gwblhau, ac mae'r
waliau terfyn cerrig yn cael eu hadeiladu. Bydd y ffordd parcio a mynediad allanol yn cael ei gwblhau cyn
bo hir. Yn fewnol gwaith yn bron wedi'i gwblhau, gwaith mecanyddol a thrydanol ar y rhaglen a gwaith
addurno yn eu blaenau. Yn fuan byddwn yn gosod gorffeniadau llawr wrth i'r prosiect yn tynnu tua'r
terfyn terfynol a throsglwyddo.
Fe hoffem achub ar y cyfle hwn i ymddiheuro am unrhyw anhwylustod a achoswyd yn ystod y gwaith
adeiladu ac ni ddylech oedi cyn cysylltu â ni os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, bryder, broblem neu
sylw yn ystod y gwaith adeiladu. Fel ‘Adeiladwr Ystyriol’, rydym yn ceisio sicrhau fod ein gwaith yn cael
cyn lleied ag effaith â phosibl ar eich gweithdrefnau a’ch arferion dyddiol. Cofrestrwyd y prosiect hwn
gyda Chynllun Contractwr Ystyriol ac rydym wedi ymrwymo i fodloni, a rhagori ar safonau’r cod yma.
Ynghlwm y mae holiadur ac rydym yn croesawu unrhyw sylwadau sy’n ymwneud â’r prosiect hwn a’n
perfformiad, ac rydym yn sicrhau y bydd ein tîm prosiect ymroddedig yn mynd i’r afael ag unrhyw bryder
sydd gennych chi.
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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:
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