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Annwyl Swyddog
Hoffwn wrthwynebu yn erbyn datblygiad Glyn Rhonwy am nifer o resymau.
Rwyf yn erbyn y datblygiad gan ei fod yn niweidio'r amgylchedd a'n etifedfiaeth. Mae'n amlwg nad
yw'r datblygwyr yn hidio dim am ofidiau'r preswylwyr. Pan ofynais i un swyddog mewn digwyddiad
ymgynghoriad dywedodd mai'Just areas of archeological interest' oedd y chwareli a'r adeiladau.
Rwyf yn pryderu am y ffrwydron sydd ynghudd yn y chwarel a sut fyddant yn eu gwneud yn ddiogel.
A fyddent yn defnydfio Ffordd Cefn Du i'w symud?
Fel preswylydd sydd wedi byw reit ar y Groeslon ers ugain mlynedd rwyf yn hynd o ofidus am y
peryglon wrth ddefnyddio Ffordd Cefn Du ac y groeslon yn arbennig. Yn aml iawn mae cebdau a
loriau wedi mynd yn erbyn fy nhy wrth geisio troi yn y groeslon. Does neb wedi cyfaddef i daro fy
waliau ar unrhyw adeg.
Mae'r groeslon yn groeslon gudd ac mae'n anodd iawn gweld os yw'n ddiogel troi neu fynd ymlaen
dros y groeslon. Mae'n beryg bywyd i yrrwyr cerbydau , plant, beicwyr, cerddwyr, ceffylau, tractorau
ac ati. Mae disgyblion Ysgol Brynrefail ac Ysgol Syr Huw Owen yn ymgynnull ar ddwy ochr i'r groeslon
yn y boreau ac yn aml iawn mae'n nhw'n mochal yn nhalcen fy nhy rhag y glaw a'r gwynt. Hefyd
maent yn hoff o chwarae yno wrth aros am eu bysiau felly buasai cerbydau trwm y datblygiad yn
peryglu eu bywydau petasat yn defnyddio'r lôn adeg mae plant yn mynd a dod o'r ysgol.
Yn aml iawn dwi bron iawn wedi cael fy nharo gan feicwyr a beicwyr modur wrth iddynt droi i lawr
allt y gôf. Mae llawer sy'n beicio'n anghyfarwydd â pheryglon y groeslon.
Does dim lle i gerddwyr, beicwyr, beicwyr modur, cerbydau, ceffylau ac ati i fynd i'r ochr petasai
lorri'n mynd i fyny neu i lawr y lôn. Buasai'n rhaid iddynt fynd i'r ffosydd dyfnion i wneud lle i'r loriau
fynd heibio. Buasai gwneud hyn yn beryg iawn yn enwedig yn gaeaf pan fo'r ffosydd yn gorlifo. A
fydd disgwyl i ddisgyblion ysgol fod yn wlyb at eu crwyn a'u hesgidiau yn wlyb drwy'r dydd yn yr
ysgol. Gall hyn amharu ar eu hiechyd a'u haddysg.
Mae llawer o broblemau gyda phibelli ac ati ar y Groeslon. Mae cwmni trydan, Dwr Cymru, a
cgwmniau ffôn yn codi'r lôn yn bur aml. Mae dros 35 o lefydd lle mae olion tyllu yn y groeslon ei hun.
Beth sy'n mynd i ddigwydd i'r trafnidiaeth trwm pan mae'r cwmniau hyn yn gorfod tyllu yn ystod y
bedair blynedd? Mae'r cwmniau hyn yn gorfod dod â'i cerbdau eu hunain hefyd. Bydd hyn yn
ychwanegu at ddiffyg gwelededd y groeslon ac yn peryglu bywydau defnyddwyr y lôn.
Mae llawer o ddefnyddwyr bysiau'n gorfid cerdded i fyny ac i lawr yr allt yma er mwyn dal y bws gan
fod toriadau i'r gwasanaeth bws i Geunant. Felly bydd trafnidiaeth trwm yn peryglu eu bywydau.
Bydd llawer iawn o fusnesau fel y busnesau marchogaeth, lletya sydd yn defnyddio'r lôn yn dioddef
gan na fyddent yn gallu defnyddio'r fordd. Hefyd mae Ras Eryri, a nifer o weithgareddau eraill yn
defnyddio'r lôn.
Mi fydd yn amhisib i'r cerbydau basio ceir y preswylwyr gan nad yw'r lôn yn ddigon llydan.

Mae'r Groeslon a'r pentref yn cael llifogydd cyson. Bydd hyn yn gwaethygu wrth i falf yr argae gael ei
agor. Yn ogystal â hyn, mae allt y gof yn llithrig ac yn beryg iawn yn ystod cyfnodau o dywydd garw
ee rhew ac eira. Yn aml iawn mae ceir a loriau'n colli rheolaeth ac yn mynd i'r ffosydd.
Mae'r effaith a gaiff y traffig trwm ar gartrefi sydd wrth ymyl y lôn yn peri pryder anferthol i mi ac i
drigolion eraill. Nid oes seiliau i'r tai ac mae'n beryg iddynt symud a disodli eu hunain gan greu
problemau mawr. Mae'n gwrstiwn i m os fuasai cwmniau yswiriant yn fodlon ein digolledu.
Mae fy llofft i'n ochri'r groeslon felly mi fyddai'n gwneud fy iechyd brau hyd yn oed yn waeth. Dwi
wedi gorfod ymddeol ar sail iechyd eisoes. Dwi'n gorfod mynd i'm gwely'n aml yn ystod y dydd.
Dwi'n barod iawn i drafod hyn ymhellach gan fod gennyf brofiad helaeth o fyw ar y groeslon a'r holl
beryglon sydd yma.

Yn gywir
Anita Myfanwy
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