
Yn ddiweddar ffurfiodd Creu Menter bartneriaeth gyda 
Beattie Passive gan agor ffatri yng Ngogledd Cymru 
sy’n datblygu cartrefi Passivhaus. Sefydlwyd Creu 
Menter, y sefydliad eiddo a hyfforddiant, fel is-gwmni 
i’r gymdeithas tai flaenllaw, Cartrefi Conwy. Mae’r 
fenter gymdeithasol, y cyntaf o’i math yng Nghymru, 
hefyd yn rhedeg Academi Gyflogaeth i gynnig 
cyfleoedd, hyfforddiant a chymwysterau i bobl 
ddi-waith, gan gynnwys tenantiaid Cartrefi Conwy.  

Mae gwaith wedi dechrau yn ffatri ‘tai modiwlaidd’ 
Creu Menter i gynhyrchu tai ynni isel gyda chostau rhedeg o ddim ond £200 y flwyddyn. Mae’r cyfleuster, ar 
ystâd ddiwydiannol Penrhos yng Nghaergybi, wedi gallu gwneud ffrâm bren ar gyfer byngalo newydd mewn 
llai na thri diwrnod ac eisoes wedi derbyn archebion am dros 40 o dai. Mae gan y ffatri staff o bedwar saer 
cymwys, yn cynnwys Carl Griffiths o Gyffordd Llandudno, a ddywedodd: “Dwi’n gweld y ffatri yng Nghaergybi 
fel ein mamlong a phe baem yn ennill contract mawr rywle arall yng Ngogledd Cymru yna byddem yn gallu 
adeiladu ‘ffatri faes’ yn gyflym iawn ar y safle i wneud y fframiau.”

Tai ynni isel newydd yn chwyldroi’r 
farchnad dai yng Ngogledd Cymr
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Mae’r fenter wedi creu pedair swydd newydd gyda mwy i ddod wrth i’r fenter dyfu. Y nod yw nid yn unig 
adeiladu cartrefi ond hefyd defnyddio’r elw a gynhyrchir i roi cyfleoedd i bobl ddi-waith ar draws Gogledd 
Cymru gael profiad yn y gweithle, hyfforddiant ac ennill cymwysterau.

“Mae adeiladu modiwlaidd yn gysyniad eithaf newydd ac arloesol i 
gymdeithasau tai a datblygwyr ac mae llawer yn prynu’r adeiladau 
hyn ‘oddi ar y silff’, ond mi wnaethon ni gael y syniad o wneud 
rhywbeth gwahanol a defnyddio ein llafur di-grefft ein hunain. Mi 
wnaethon ni ddewis Beattie Passive fel partneriaid oherwydd ein bod 
yn rhannu eu hethos o ddefnyddio llafur di-grefft i adeiladu cynnyrch 
o safon uchel gydag ôl troed carbon isel dros ben.” Adrian Johnson, 
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Masnachol Cartrefi Conwy.

Mae Creu Menter wedi ennill contractau i ddarparu cartrefi ar gyfer 
Cyngor Sir Ynys Môn, Cartrefi Conwy a Chyngor Bwrdeistref Sirol 
Conwy ac mae awdurdodau lleol a chymdeithasau tai eraill ar draws 
Gogledd Cymru a’r Gogledd Ddwyrain hefyd wedi dangos cryn 
ddiddordeb.
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Beth wnaeth i chi feddwl am gynnig hyfforddiant mewn 
adeiladwaith?
Dyna’n busnes craidd ni. Gwerth cymdeithasol Creu 
Menter yw’r ffaith ein bod ni’n rhoi cyfleoedd gyrfa i’r rhai 
hynny sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur. Rydym yn 
gwneud hyn drwy ail-fuddsoddi ein helw o weithgaredd 
masnachol, sydd yn bennaf ym maes adeiladwaith, 
i ariannu ein hacademi gyflogaeth a gweithio gyda 
thenantiaid a thrigolion Gogledd Cymru er mwyn rhoi 
cyfleoedd gwaith iddyn nhw.  

Pam wnaethoch chi ddewis y system Beattie Passive?
Roeddem yn gweld fod gan Beattie Passive fel cwmni yr 
un weledigaeth a gwerthoedd â Chartrefi Conwy a Chreu 
Menter. Er yn gwmni sector preifat maen nhw’n fusnes 
teuluol gyda’r hyn yr ydym ni’n ei gredu sy’n gynnyrch 
rhagorol felly gallwn nid yn unig greu tai o safon uchel 
ond ar yr un pryd gynnig amryw o gyfleoedd hyfforddiant 
a datblygiad i denantiaid a phreswylwyr.

Sut mae hyfforddiant Beattie Passive wedi cefnogi eich 
mentrau hyfforddi chi eich hun? 
Aethon ni ar gwrs gyda Beattie Passive y llynedd ac 
rydym wedi dechrau hyfforddi gwirfoddolwyr di-waith o 
ardal Caergybi’n barod. Yn y flwyddyn gyntaf rydym yn 
disgwyl rhoi cyfleoedd gwaith i 50 o bobl.
“Mae’n system gyflym ac effeithiol dros ben.  Gallwn 
godi ffrâm t ˆ mewn dim ond dau ddiwrnod – hyn ydi 
dyfodol adeiladu.”

Sut mae codi adeiladau Beattie Passive yn cymharu â 
chostau adeiladu traddodiadol?
Ar hyn o bryd rydym yn amcangyfrif y gallwn adeiladu t ˆ 
am bris tebyg i adeilad arferol ond wrth i ni gyflymu ac i’r 
archebion ar y llyfr gynyddu, bydd prisiau’n gostwng yn 
unol â hynny.

Fyddech chi’n argymell y System Beattie Passive a’r 
Ffatrïoedd Maes i eraill ac os felly pam?
Wrth gwrs. Mae cynnyrch Beattie Passive yn wych a 
gellir codi’r adeiladau ar unrhyw safle ac i safonau 
effeithlonrwydd ynni rhagorol. Rydym wedi mabwysiadu 
ein ffatri ein hunain yng Ngogledd Cymru a fydd yn awr 
yn gweithgynhyrchu cartrefi ar draws ardal arfordirol 
Gogledd Cymru gan ddefnyddio cymysgedd o seiri 
crefftus a llafur-di grefft. Byddwn yn creu cyfleoedd 
gwaith newydd ac wrth wneud hynny yn cynhyrchu tai 
fforddiadwy gyda chostau rhedeg isel dros ben ar gyfer y 
rhai hynny sydd mewn angen yng Ngogledd Cymru.

Beth ydych chi’n ei ragweld ar gyfer eich ffatri yn y 
dyfodol?
Byddem yn hoffi gweld y ffatri’n dod yn brif ganolbwynt 
ar gyfer hyfforddiant a recriwtio yng Ngogledd Cymru ac 
yn rhywle sy’n arwain y ffordd o ran creu tai modiwlaidd 
fforddiadwy ar gyfer teuluoedd mewn angen ar arfordir 
Gogledd Cymru a thu hwnt.

Sesiwn Cwestiynau ac Atebion gydag 
Adrian Johnson, Rheolwr Gyfarwyddwr 
Gwasanaethau Masnachol Cartrefi Conwy

“Fel rhan o’n hymrwymiad i adeiladu mwy o dai 
fforddiadwy ar draws Gogledd Cymru rydym yn 
wirioneddol gredu ein bod ni wedi dod o hyd i bartner 
gwych yn Beattie Passive.”

Yn ôl Prif Weithredwr Cartrefi Conwy,  Andrew Bowden,  
mae’r fenter yn rhan o’u strategaeth £40 miliwn i 
greu 250 o dai newydd erbyn 2020, “Dwi’n gweld hyn 
fel rhywbeth gwerth chweil i’n sector ni. Fel menter 
gymdeithasol mae’n rhaid i ni wneud elw ond mae’r elw 
hwnnw wedyn yn cael ei ail-fuddsoddi mewn rhywbeth 
cymdeithasol fuddiol sy’n helpu tenantiaid yn ôl i waith.  
Gall cymdeithasau tai brynu i mewn i hynny oherwydd 
ein bod yn creu cynnyrch o safon ac yn defnyddio ein 
tenantiaid di-waith ein hunain i’n helpu i’w hadeiladu.”
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