Crynodeb o arolwg Llwybrau
cyhoeddus Y Felinheli 2017

Llwybr Penrallt

Archwilwyd gan

Categori

1

Pethau a nodwyd
Dyddiad yr arolwg

Rhif y llwybyr
1

Crynodeb o
arolwg
Llwybrau
cyhoeddus Y
Felinheli 2017

29/8/17

NJ

Londis i Penrallt

Golau stryd wedi ei guddio gan
goeden ar y tro cyntaf.
Dim arwydd llwybyr lle mae troi
oddi ar Lon Penybryn.

Gweithredu

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd:


Torri y goeden yn ôl



Gosod arwyddion

Angen arwydd yn pwyntio am y
ffordd i Lon Llwyn ar ol cyrraedd
y ffordd sydd yn arwain at Fferm
Penrallt.
2

1

Penrallt

29/8/17

NJ

O fferm Penrallt
drosodd i rhes tai
Penrallt

Ychydig o dyfiant o gwmpas y
giat mochyn rhwng llwybyr rhif 1
a 2.
Angen arwydd arol y cae cyntaf
yn pwyntio i’r cyfeiriad cywir.
Dim posib gwybod pa ffordd i
fynd os nad yw rhywun yn
gyfarwydd efo’r llwybr.
Yn dod o gyfeiriad Tai Penrallt,
mae angen arwydd ar y giat
mochyn cyntaf i ddweud i pa
gyfeiriad mae’r llwybyr yn mynd.

3

2

Pant yr Afallen

8/10/17

GJ

Pant yr Afallen i
Lon Llwyn

4

1

Allt Gam
Pen‐y‐bryn

29/8/17

NJ

Dim arwyddion felly methu
dweud ble mae’r llwybr yn
dechrau o Ffordd Llwyn. Mae
giât yn mynd I fewn I’r cae ond
mae gwartheg, tarw a lloi yn y
cae.

Mae ffenshio dros dro dal yna
(ers ymhell dros blwyddyn)ac
ynamharu ar pleser a geir o
gerdded y llwybyr.
Ychydig o sbwriel.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd:


Gosod arwyddion

Angen gwybodaeth am pryd a
pha mor aml mae’r tyfiant yn cael
ei dorri.
Torri tyfiant mwy cyson

Cais i Gyngor Gwynedd:


Am mynedfa addas i
gerddwyr i fynd i mewn
i’r cae.



am arwyddion



am arwydd posib i
ddweud am yr
anifeiiaiad yn y cae.

Gofyn eto i Gyngor Gwynedd
edrych ar y sefyllfa hyn gyda’r
gwaith adeiladu.
Edrych ymlaen at ddatblygiad
Cyngor Cymuned Y Felinheli i
drefnu gwirfoddolwyr i hel
sbwriel
2

5

2

Bush Farm – Bonc
via Bodandreg

17/9/17

NJ
GJ

Fferm Bush i
Bonc heibio
Bodandreg

6

2

Bodandreg
Covert

O Bodandreg i Bonc wedi ei
arwyddo yn dda yn ddiweddar
gan Cyngor Gwynedd.

Arwydd i rybuddio y cyhoedd am
yr anifeiliaid yn y cae.

Ceffylau yn y cae gan gynnwys
rhai blwydd oed sydd yn
fysneslyd.
17/9/17

NJ

Popeth yn iawn

Dim

Cyngor Gwynedd wedi gwneud
gwelliannau amlwg i’r
arwyddion.

Rhannu’r gwybodaeth hyn gyda
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen.

GJ
Bodandreg i Lon
Llwyn
7

2

Bodandreg‐Wern
Isaf, Bethel

17/9/17

NJ
GJ

Stalwyn yn y cae ond chafwyd
dim trafferth.
Darnau o’r pontbren dros tir
gwlyb angen ei drwsio mewn 2
man
Tyfiant o gwmpas gamfa wrth y
Wern angen ei dorri.
8

9

1

2

Cerrig yr Afon

Bonc‐Bethel

5/9/17

26/9/17

NJ

SR

Bonc i Bethel

Ychydig o bryder o hyd ynghylch
ambell i gangen fawr oddi ar y
coed buasai yn gallu disgyn a
gwneud niwed i gerddwyr.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd i
weld pryd gwnaed yr arolwg
dwytha o’r coed

Ychydig o daflu sbwriel yr ochor
arall i’r afon

Edrych ymlaen at ddatblygiad
Cyngor Cymuned Y Felinheli i
drefnu gwirfoddolwyr i hel
sbwriel

Tyfiant yn wael pen Bethel i’r
llwybyr.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
par:

Sbwriel yn wael pen Bethel i’r
llwybyr.
Dim arwydd yn Bonc na chwaith
ar weddill y llwybyr.



Arwyddion



tyfiant.

Mae hon yn lwybyr pwysig sydd
yn cysylltu Bethel a Felinheli.
Rhannu’r gwybodaeth hyn gyda
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

10

2

Tan‐y‐maes ‐
Carreg Goch Tan‐

11‐12‐16

NJ

Path no longer usable. Truncated
at by‐pass and too dangerous to
cross

Angen cadarnhad nad yw hwn
wedi ei restru fel ffordd

3

y‐maes i Carreg
Goch
11

2

Carreg Goch ‐
Crug Road

cyhoeddus ac i’w ddileu oddi ar
mapiau llwybrau.
26/9/17

SR

Carreg Goch i
Ffordd Crug

Gwartheg yn golygu bod dim
sicrwydd o ddefnyddio y llwybyr
ar ei hyd yn gyson.
Ychydig o dyfiant wrth y gamfa.
Arwyddion clir pen Felinheli o’r
llwybyr ond angen gwell
arwyddion pen Carreg Goch

12

2

Crug Road –
Bethel West

25/9/17

SR

Ffordd Crug i’r
Gorllewin o
Carreg Goch i
Bethel

Nid oedd modd dilyn y llwybyr
oherwydd ei gyflwr presennol –
roedd yn amhosib’ dod o hyd i’r
llwybyr. Buasai hon yn lwybyr
defnyddiol iawn i gysylltu efo
llwybyr rhif 11.
FFermwr yn adrodd fod y llwybyr
yma ddim wedi bod ar gael ers
blynyddoedd.
Adroddiad 2016 yn dweud bod y
llwybyr yn rhy wlyb a bod angen
pontbren ym mhen
Llanddeiniolen o’r llwybyr. Mae
hyn yn parhau angen ei wneud.

13

14

2

2

Carreg Goch ‐
Bethel West

Ni cherddwyd

Dim modd ei ddefnyddio.

Gweler
adroddiad
2016

Dim arwyddion

Carreg Goch i
Bethel
Bryn Cottages

27/9/17

Bryn Cottages i
Bethel

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
parthed:


arwyddo



Arwydd i rybuddio y
cyhoedd am yr
anifeiliaid yn y cae.



Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.

Cysylltu gyda Chyngor Gwynedd
par:


Y pwysigrwydd o gadw
y llwybyr hon yn agored.



Arwyddion



Camfeydd .

Rhannu’r gwybodaeth hyn gyda
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

Cysylltu gyda Chyngor Gwynedd i
holi am ddyfodol y llwybyr hon.

Dim camfeydd /giatiau priodol.
NJ

Mwdlyd iawn wrth giat mochyn
Bryn Cottages.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
par:

Amhosib cerdded y llwybyr ar ol
y cae cyntaf oherwydd
gordyfiant.



Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.

Anifeiliaid fferm yn y cae cyntaf.



Arwyddo

Diffyg arwyddo o gwmpas
gwaith Dwr Cymru yn y cae
ochor Llanddeiniolen o’r llwybyr.



Arwydd i rybuddio y
cyhoedd am yr
anifeiliaid yn y cae

Rhannu’r gwybodaeth hyn gyda
Cyngor Cymuned Llanddeiniolen

4

15

3

Crug Road – Plas
Llanfair

25/9/17

SR

Ffordd Crug i’r
gorllewin o
Carreg Goch i Plas
Llanfair

Tyfiant difrifol pen Lon Crug a
hefyd rhwng y caeau a’r ffordd
osgoi. Anodd i fynd mewn rhai
rhannau ac yn beryglus.
Rhywfaint o sbwriel ar yy ddau
ben o’r llwybyr.
Arwyddo gwael.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
par:


Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.



Arwyddion



Arwydd i rybuddio y
cyhoedd am yr
anifeiliaid yn y cae

Mwdlud iawn mewn mannau
Anifeiliaid yn y cae

Cysylltu gyda Chyngor Gwynedd
ynghylch cael trafodaeth lawn
am botenshial arbennig i
ddatblygu cyswllt rhwng y Lon
Las gyda phentref Bethel a Lon
gefn Y Felinheli. Mae cyfle
cyffrous pan ddechreuir gwaith
ffordd ar Ffordd Osgoi
Bontnewydd gyda newidiadau
amlwg i gylchfan Plas Menai.
Bydd angen cynnwys Cyngor
Llanddeiniolen a’r ddau
Gynghorydd Sir yn y
trafodaethau hyn gan buasai
gwella’r mynediad cyhoeddus ar
droed yn cael effaith bositif ar
drigolion y ddau Cymuned.
16

1

Pistyll
Brynfynnon
Brynfynnon Road
to Caernarfon
Road west

29/8/17

NJ

Polyn yr arwydd o’r Lon fawr
wedi rhydu yn ddrwg. Tyfiant yn
cuddio y ganllaw ar ochor dde.

Cysylltu gyda Cyngor Gwynedd
par:


Archwiliad gyda
perchennog 27
Brynffynnon i wella y
canllaw wrth yr adeilad
newydd ac i glirio y
sbwriel adeiladu.

Dim canllaw wedi ei osod lle
mae’r ty newydd wedi ei godi.



Canllaw peryglus wedi rhydu pen
Brynffynnon. (nodwyd hyn yn
adroddiad 2016 hefyd)

Canllaw pen
Brynffynnon‐ Angen ei
adnewyddu



Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.

Tyfiant dros y llwybyr
Sbwriel adeiladu o’r ty sydd ar ei
hanner (27 Brynffynnon)yn
anharddu yr ardal.

5



Adnewyddu polyn yr
arwydd wrth Ffordd
Caernarfon

Edrych ymlaen at ddatblygiad
Cyngor Cymuned Y Felinheli i
drefnu gwirfoddolwyr i hel
sbwriel?
17

1

Stepiau Tai
Railings

2/10/17

GJ

Ffordd
Brynfynnon i
Ffordd
Caernarfon
dwyrain
18

1

Stepiau Dinas

Dim arwydd pen Ffordd
Caernarfon.

9/9/17

NJ

Ffordd
Caernarfon i Lan
Mor

19

2

Plas
Llanfair/Llanfair
Woods

Ychydig o dyfiant yn dod o’r
gerddi.

Ychydig o sbwriel
Angen arwydd newydd ar
waelod y grisiau yn Dinas (wedi
colli ei liw’ yn llwyr.)

24/9/17

NJ
GJ

Groeslon Cottage
i Plas Llanfair i
Goed Llanfair i
Lon Las Menai

Tomen dail rhwng fferm Llanfair
Hall yn gwenud hi yn anaddas i
gerdded o’r hyn a elwir yn Cae
Gorad (i’r dwyrain o Fferm
Llanfair hall)

Cysylltu gyda Chyngor Gwynedd
par:


arwydd.



Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.

Angen trefnu gwirfoddolwyr i hel
sbwriel.
Cysylltu efo Cyngor Gwynedd par


arwydd.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
par:


Rhwystyr mynediad



Diffyg arwyddion

Ni archwilwyd yr ochor
gorllewinol o’r llwybyr oherwydd
nad oedd modd mynd trwodd)
Dim arwyddion i weld ar y
llwybyr hwn.

20

3

Plas Llanfair
Farm

24/9/17

NJ
GJ

Fferm Plas
Llanfair i Lon Las
Menai

Dim wedi ei wneud ers yr arolwg
diwethaf.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
par:

(Cerdded o’r Lon Las)



Rhwystyr mynediad

Dim arwyddionyn runlle



Diffyg arwyddion

Dim giatiau/ camfeydd



Giatiau/ camfeydd

Arwyddion ‘Preifat’ ar dir wrth y
‘Boathouse” pan mae’r map yn
dangos yn glir bod y llwybyr i fod
i fynd y ffordd honno. Perchenog
ddim yn y ty ar y pryd



Tyfiant

Dim ffordd amlwg ar gyfer y
llwybyr i fynd drwy coed Llanfair

Mae’r llwybyr hon yn un bwysig
ar gyfer trigolion sydd wedi arfer
ei throedio yn reolaidd ar gyfer
6

oherwydd tyfiant a diffyg
arwyddion.

pysgota ar lan y Fenai ac felly yn
haeddu sylw brys.

Anifeiliaid yn porri.

21

1

Rear Bangor
Street

4/10/17

SR

Rhywfaint o sbwriel
Arwydd ar gornel Snowden St
dim yn amlwg. Buasai yn well ei
roi ar bolyn lamp ar ben yr allt
aar ochorLondis i’r ffordd.

Stryd PenCeunant
i gefnau Stryd
Bangor

Dim arwydd y pen arall
22

1

Afon Heulyn

9/8/17

NJ

O’r Bont yn y Cei i
Seilo

Dim arwydd llwybyr wrth y bont
(sydd yn codi) i fynd ar hyd y
‘towpath’ pen draw y cei.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd par


Arwyddion

Edrych ymlaen at ddatblygiad
Cyngor Cymuned Y Felinheli i
drefnu gwirfoddolwyr i hel
sbwriel?
Cysylltu efo Cyngor Gwynedd par


Arwyddion

Dim arwydd pellach wrth y ‘dry
dock’ i ddangos bod y llwybyr yn
mynd ar hyd lan yr afon.
Ffens yn lle wal i nodi ffin yn y
llwybyr yn y fan lle disgynnodd y
wal Gaeaf dwytha.
23a

2

Bryn y Waen

24/9/17

SR

Bryn y Waen i
Ffordd Pant yr
Afallen

Gordyfiant y ddau ben o’r
llwybyr yn gwneud hi yn anodd i
fynd o pen Bryn y Waen ac yn
amhosib pen Pant yr Afallen.
Dim arwydd pen Pant yr Afallen

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
parthed:


arwyddo



Arwydd i rybuddio y
cyhoedd am yr
anifeiliaid yn y cae.

Anifeiliaid yn porri

Pryd a pha mor aml mae’r tyfiant
yn cael ei dorri.
23b

2

Penscoins
Bryn Waen i
Penscoins i
Coedwig Cefn

24/9/17

SR

Gordyfiant. Bron yn amhosib i
fynd rhwng Llwyn Onn a’r ffordd
osgoi.

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd
parthed:


Pryd a pha mor aml
mae’r tyfiant yn cael ei
dorri.



Gwneud y darn ar hyd y
ffordd osgoi yn fwy saff
i gerddwyr

Sbwriel ar y ffordd osgoi
Gordyfiant yng Nghoedwig Cefn
fel bod yr arwydd ddim i’w weld
Dim ffens ar hyd y darn o’r
llwybyr sydd yn mynd ar hyd y
ffordd osgoi. Felly yn beryglus
iawn i gerddwyr.
Goprdyfiant o gwmpas y
gamfeydd a’r giatiau.

7

24

1

Hen Gei Llechi

9/8/17

NJ

Popeth yn iawn

Dim

9/8/17

NJ

Popeth yn iawn

Dim

28/9/17

NJ

Angen arwyddion yn y
canlynnol:

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd

Garddfon i Hen
Gei Llechi i Stryd
Bangor
Cei Steps
Stryd Bangor i
Hen Gei Llechi
Lon Las
Pen‐y‐bryn i Seilo



arwyddo

Seilo – dros y ffordd i Fourcrosses
Yn dod o gyfeiriad Bangor yn troi
i’r chwith am y lon las wrth Ty
Hen Stesion
Rowen Dinas i
Lan Mor Rowen

28/9/17

NJ

Angen arwydd o Lon Dinas am
Rowen

Cysylltu efo Cyngor Gwynedd


arwyddo

Nodiadau ar y categorieddio:
Categori 1
Llwybrau sydd yn caniatau symydiaidau unigolion. Mae y rhain gyda defnydd arwyddocaol neu yn creu doleno fewn y pentref
gyda adnoddau teithio cyhoeddus, meysydd parcio ac atyniadau lleol.
Categori 2
Llwybrau boblogaidd sydd yn cael eu defnyddio er mwynhad. Maent yn cynnwys llwybrau o gwmpas y gymuned, cylch‐deithiau,
neu mynediad i draethau.
Categori 3
Llwybrau sydd efallai yn cael eu defnyddio yn llai aml ond yn hanfodol bwysig ar gyfer cysylltu llwybrau yng nghategori 1 a 2
Categori 4
Llwybrau sydd yn cael eu defnyddio yn achlysurol ond yn parhau i chwarae rhan i greu rhwydwaith lawn ac effeithiol. Maent yn
gallu cynnwys dolenni arfaethedig rhwng cymunedau lle nad oes llawer yn bodoli yn bresennol i annog pobl i gerdded.

Categori 5
Llwybrau lle nad oes manteision na photensial amlwg am eu defnyddio a lle mae modd defnyddio llwybyr arall mewn categori
uwch.

8

