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Tyrbinau yn cyrraedd Fferm Wynt Swinford 2011/2012

Mae’r gwaith o ddanfon
tyrbinau i ddechrau ym
mis Tachwedd

Yn y rhifyn hwn
Eich hysbysu chi’n rheolaidd!

A hywthau wedi dechrau ar y gwaith ym mis Chwefror 2014,
mae’r contractwr sifil Jones Bros/Balfour Beatty bellach wedi
cwblhau’r gwaith o arllwys concrid ar gyfer sylfeini 67 o’r
76 o’r tyrbinau ar y fferm wynt.
• Danfoniadau tyrbinau
• Cronfa Gymunedol Pen y
Cymoedd – dyfodol disglair!
• Diweddariad ar y Prosiect
• Bant ac Yma
Tyrbinau yn cyrraedd Fferm Wynt Swinford

Danfoniadau Tyrbinau

Paratoi ar gyfer trosglwyddo’r
tyrbinau i’r safle
Mae gweithgareddau ar y safle ar hyn o bryd hefyd
yn cynnwys gosod ceblau trydanol a’r gwaith o
barhau i uwchraddio a gwella tuag 80 cilometr
o draciau mynediad, fydd yn dirwyn i ben yn yr
wythnosau nesaf, yn barod i Siemens ddechrau
gweithio ar y safle. Y dasg nesaf fydd ymgynnull
cydrannau’r tyrbinau yn y safle.
Cynhaliwyd teithiau prawf yn ddiweddar er mwyn
sicrhau y bydd y safle’n ymdopi â’r gwaith o
drosglwyddo’r tyrbinau i’r safle. Mi fydd hyn yn
cychwyn ym mis Tachwedd.
Disgwyliwn i’r mwyafrif o’r tyrbinau a ddanfonir
deithio o Ddociau Abertawe tuag at y safle, yng
gnhannol y dydd, ar adegau llai prysur, gan fynd ar
hyd Ffordd Fabian, yr A465, yr A4061, ac wedyn
teithio pellter byr i fyny Heol Y Rhigos, lle y bydd y
tyrbinau a ddanfonir yn gadael y briffordd gyhoeddus
ym mynedfa Glofa’r Tŵr (gweler y map). Mi fydd yr
heddlu yn hebrwng y tyrbinau, ac yn gyfrifol am
amseru’r danfoniad a rheoli’r traffig.
Mae pob tŵr tyrbin wedi’i ffurfio o bedair rhan.
Danfonir y ddwy ran gyntaf o’r tŵr ar gyfer pob un

o’r tyrbinau ac fe’u gosodir drwy ddefnyddio’r lleiaf
o ddau graen. Bydd y darnau hyn wedyn yn cael eu
capio tan y bydd gweddill y tyrbin yn cael ei ddanfon.
Er mwyn gosod gweddill y tyrbin, bydd angen craen
mawr. Caiff dau ddarn olaf y tŵr eu gosod, ac
wedyn y nasél, sy’n amgáu cydrannau’r tyrbin fydd
yn generadu trydan. Bydd y tair llafn a’r both olwyn
wedyn yn cael eu gosod gyda’i gilydd ar y ddaear i
ffurfio’r rotor. Caiff y rotor wedyn ei godi i’w le gan
ddefnyddio’r craen mawr.
Daw mwy o wybodaeth am ddanfon a gosod darnau’r
tyrbin ar gael yn nes at yr amser, ynghyd â bwletinau
traffig dyddiol a diweddariadau am y gwaith gosod.
Diweddariad am y Grid
Disgwyliwn i’r goleuadau traffig dwyffordd aros ar
Heol A4061 Y Rhigos tan ddechrau 2016. Mae hyn
er mwyn caniatáu i’n contractwyr ABB barhau i osod
llwybr y cebl fydd yn cysylltu’r ddwy is-orsaf ar y
safle ym Mhen y Cymoedd ac ar Ystâd Ddiwydiannol
Hirwaun. Mae mwy na hanner y cebl wedi’i osod, a
gwneir cynnydd ar uno darnau’r cebl.

Legend
Llwybr Danfoniad
Tyrbinau
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Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd

A ydych yn paratoi i wneud cais i’r gronfa?
Dyfodol disglair

Pan wnaethom ddechrau siarad â chi yn gyntaf am Bŵer yn y Cymoedd, teimlid fel petai’ch syniadau wedi
gorfod aros amser maith cyn y gallant ddod yn realiti. Ers hynny, mae yna 3000 o syniadau a sylwadau wedi’u
cyflwyno, maent wedi’u hadolygu ac maent wedi helpu i gynhyrchu mwy o syniadau, mwy o ystyriaeth o
ddifri’ ac maent wedi’u casglu ynghyd i greu’r ddogfen lawn ysbrydoliaeth, ‘Gweledigaeth’ ar gyfer Cronfa
Gymunedol Pen y Cymoedd Daw’r Gronfa ar gael tua diwedd 2016/dechrau 2017, ac felly mae’r amser yn
prysur ddynesu pan fydd pobl sydd â diddordeb mewn cyflenwi ‘Gweledigaeth’ y Gymuned yn gallu ymgeisio
am gymorth oddi wrth y Gronfa.
Sut i gymryd rhan
Mae rhai ohonoch eisoes wedi cofrestru’ch
diddordeb yn y cam nesaf hwn ac wedi ymweld â ni
yn un o’n sesiynau galw heibio. Cynhaliwn sesiynau
galw heibio eto yn yr hydref a chysylltwn â chi ynglŷn
â’r rhain yn nes at yr amser. Os nad ydych wedi
cofrestru yn barod, a fyddech cystal â chofrestru’ch
diddordeb: https://www.surveymonkey.com/r/
PenyCymoeddCommunityFundRegisterYourInterest

Os credwch y gallwch helpu i gyflenwi agwedd
fechan, neu ran fwy uchelgeisiol o Weledigaeth y
Gymuned, dylech baratoi i gyflwyno achos gafaelgar
dros ennill cefnogaeth y Gronfa Gymunedol!
Lawrlwythwch eich copi o’r prosbectws o flog y
prosiect, neu cysylltwch â ni am gopi papur.
T 02921 303 400
E penycymoedd@vattenfall.com
penycymoedd.vattenfall.co.uk

Y Prosbectws
Dros gyfnod yr hydref, cymerwch amser i ddarllen
Prosbectws Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd ac i
ganfod sut y gallwch baratoi ar gyfer y Gronfa yn awr.
Mae’r Prosbectws yn cynnwys y wybodaeth a ganlyn:
•		‘Gweledigaeth’ y Gymuned a sut y caiff ei chyflawni
• Ffordd y Gronfa o weithio
• Y ddwy haen o ariannu ac ystyried pa haen sydd
orau i chi
• Yr hyn a ddaw nesaf a sut i gwmpasu’ch prosiect
• Yr hyn a allai fynd o chwith, yn ôl y Gymuned
• Adnoddau i’ch helpu i gynllunio’ch prosiect, i
ysgrifennu cynllun busnes neu i ehangu’r fenter fydd
yn helpu tuag at gyflenwi Gweledigaeth y Gymuned
• Rhai syniadau ynglŷn â lle y gallech fynd i ganfod
arian cyfatebol ar gyfer eich prosiect.

Recriwtio’r Corff
Annibynnol
Bydd y gwaith o recriwtio Aelodau’r
Bwrdd ar gyfer y Corff Annibynnol
fydd yn rheoli’r Gronfa yn digwydd yn
go fuan. Hysbysebir y swyddi mewn
ffordd agored. Gosodir diweddariadau
ar flog y prosiect a thrwy e-gylchlythyr.
Os oes gennych ddiddordeb mewn
ymgeisio, cysylltwch â ni, os gwelwch
yn dda, am fanylion ynglŷn â sut i
ymgeisio.
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Diweddariad ar y Prosiect

Ymunodd dros 300 ohonoch â ni ar gyfer
ymweliad â’r safle
Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ymunodd tua 300 o ddisgyblion ysgol a
thrigolion lleol â ni ar gyfer ymweliad â’r safle.

Children on a site visit from Pen Pych Primary School

Atebodd Rheolwr Cyswllt y Prosiect, Dan Wills,
ac Uwch-Reolwr y Prosiect, Stephen Holdroyd,
sef tywyswyr preswyl ein teithiau, gwestiynau
diddorol ynglŷn ag amrywiol agweddau o’r prosiect.
Mae’r cwestiynau wedi amrywio o’r cam datblygu,
cam adeiladu i gam gweithredol y prosiect yn y
dyfodol, yn cynnwys sut y cynlluniwyd y fferm wynt,
dimensiynau’r sylfeini a faint o gartrefi y bydd y fferm
wynt yn eu pweru unwaith y bydd yn weithredol.

Diolch yn fawr iawn i’n contractwyr Jones Bros /
Balfour Beatty, a wnaeth hyn yn bosibl. Hoffem eich
croesawu yn eich ôl yng ngwanwyn/haf 2016 ichi
weld cam gosod y tyrbinau â’ch llygaid eich hunain.
Cofrestrwch eich diddordeb ar flog y prosiect, os
gwelwch yn dda.

Ar gyfer yr ymweliadau gan ysgolion, cawsom ein
cefnogi gan Dîm Addysg Cyfoeth Naturiol Cymru a
arweiniodd weithdai ar ynni.
Dywedodd Patricia Price, Prifathrawes Dros Dro
yn Ysgol Pen Pych, “Ymwelodd rhai o’n disgyblion â
Phrosiect Ynni Gwynt Pen y Cymoedd yn ddiweddar a
chawsant eu gwefreiddio gan y gwaith adeiladu sy’n
digwydd i fyny yno. Canfuant hefyd fod dysgu am ynni
yn ddiddorol iawn, gyda thrafodaethau da yn codi
gan y grwpiau. Mae’r disgyblion yn edrych ymlaen at
ddychwelyd y flwyddyn nesaf pan ddechreulir gosod
y tyrbinau.”
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Ymunwch â ni i ymweld â’r safle
yn 2016:
Gwelwch â ’ch llygaid eich hunain y tyrbinau’n caeu
eu gosod. Gofrestrwch eich diddordeb ar flog y
prosiect: penycymoedd.vattenfall.co.uk

Bant ac yma

Bant ac yma yn y gymuned
Dyma ond rhai o’r pethau a wnaethom yn y gymuned leol dros yr ychydig fisoedd
diwethaf.
Digwyddiad Beicio Mynyddoedd Blynyddol y
‘Shed Fest’
“Mae’r gefnogaeth a gawsom gan gwmnïau fel Vattenfall
a Jones Bros/Balfour Beatty wedi bod mor bwysig –
heb y rhoddion, ni fyddem wedi gallu cynnal Shed Fest.
Rwyf wedi cyfarfod â gweithwyr safle o brosiect
Pen y Cymoedd ychydig o weithiau wrth fod allan yn
reidio beic, ac rwyf bob amser wedi cael ymateb da
ganddynt. Mae’n dda gwybod eu bod yn ymwybodol o
ddefnyddwyr eraill y goedwig, fel y ni.”
Ben Threlfall, trefnydd Shed Fest a pherchennog
Sied Feiciau Cwm Afan

Rhaglen Ieuenctid Cymunedau yn Gyntaf Afan
Cefnogom Raglen Ieuenctid Cymunedau yn
Gyntaf Cwm Afan drwy hwyluso ymweliadau
â’r safle lle y gwelodd y bobl ifanc adeiladu â’u
llygaid eu hunain a chan adeiladu eu sylfeini’u
hunain o falws melys a sbageti.

Pebyll crwyn a cherrig ar gyfer Ysgol
Gynradd Pen Pych

“Roedd rhan Rhaglen Ieuenctid yr Haf yn cynnwys
edrych ar ynni, ac felly ymweliad safle â Phen y
Cymoedd oedd y cyfle perffaith i ddangos i’r bobl
ifanc y gwaith a wneir i gwblhau prosiect o’r maint
hwn gan y bydd yn rhan fawr o’u bywydau.”
Louise King, Rheolwr Cymunedau yn Gyntaf
Cwm Afan

“Nod y prosiect yw
hyrwyddo lles a dod â
llythrennedd i’r tu allan.“
Pat Price, Prifathrawes Dros Dro,
Ysgol Gynradd Pen Pych

Crëwyd cylch adrodd hanesion gan ddefnyddio
cerrig o’r safle, a ddanfonwyd i waelod y
mynydd gan ein contractwyr Jones Bros/Balfour
Beatty. Yn ychwanegol cyfrannodd, Fforman y
Safle, Colin Jennings, dri diwrnod o waith llaw yn
adeiladu’r babell groen.
Dywedodd Pat Price, Prifathrawes Dros Dro,
“Ni allai hyn fod wedi bod yn bosibl heb y fath
garedigrwydd gan Vattenfall a Jones Bros/Balfour
Beatty i ddod â bywyd i’n cwrs llythrennedd,
‘Llwybr y Ddraig’. Nod y prosiect yw hyrwyddo lles
a dod â llythrennedd i’r awyr agored.”
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Allan ac o amgylch

Cystadleuaeth Arwyddion Heol Y Rhigos
Roedd disgyblion Ysgolion Pen Pych a’r Rhigos yn cystadlu ym mis Gorffennaf i ddylunio arwyddion ffyrdd
ar gyfer Heol A4061 Mynydd Y Rhigos. Mae yna ar hyn o bryd derfyn cyflymder o 40mya ar y ffordd fawr,
a gofynnwyd i’r disgyblion roi’u syniadau creadigol ar waith i ddylunio rhywbeth trawiadol.
Roedd y canlyniadau fel a ganlyn:

Yn 1af – Millie Hislop, Ysgol Gynradd Pen Pych

Yn 2ail – Ffion Bevan,
Ysgol Gynradd Y Rhigos

Yn 3ydd – Bailey Lawry,
Ysgol Gynradd Pen Pych

Da iawn i bawb a gymerodd ran!

Drosolwg o’r rhaglen adeiladu:
Chwefror 2014 – 2017:
Gwaith sifi l a thrydanol, gan gynnwys adeiladu compownd lles
y safl e, llwybraumynedfa i’r safl e, sylfaeni’r tyrbinau, padiau’r
craen, ceblau tanddaearol ac isorsaf
Diwedd 2015: Tyrbinau’n cael ei danfon, gwaith sifi l yn parhau
Yn gynnar yn 2016: Disgwylir dechrau ar osod y tyrbinau
Diwedd 2016: Comisiynu’r fferm wynt

Sut ydw i’n cysylltu i holi neu i
gael gwybodaeth?
T 02921 303400
E penycymoedd@vattenfall.com
Ymweld â: www.vattenfall.co.uk/
penycymoeddwindfarm
Dilyn ni ar:

Yn gynnar yn 2017: Cwblhau’r prosiect

Am ddiweddariad reolaidd, cofrestrwch i’r e-gylchlythyr:
penycymoedd.vattenfall.co.uk
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