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Horizon yn helpu i lansio’r ganolfan gyntaf sy’n eiddo i’r gymuned ar Ynys Môn
Horizon yn cefnogi lansio Siop Mechell – y ganolfan 
gyntaf sy’n eiddo i’r gymuned yn Llanfechell.

Caewyd Swyddfa Bost Llanfechell yn 2014 a rhoddwyd yr 
adeilad ar y farchnad. Roedd hyn yn golygu ffarwelio ag 
amwynder cymunedol hanfodol a siop olaf y pentref. 

Mewn ymateb i hynny daeth y gymuned ynghyd i baratoi 
cynllun i brynu ac i ailwampio’r eiddo a’i agor ar gyfer 
busnes unwaith eto. 

Diolch i roddion a benthyciadau yn y gymuned, ac arian 
grant, llwyddodd y grŵp cymunedol Menter Mechell i godi 
digon o arian i brynu’r adeilad ar y cyd. Yn yr un modd â 
gyda phob hen adeilad bron, roedd y gwaith ailwampio 
yn ddrutach ac yn fwy na’r disgwyl. Diolch i gyllid a 
chefnogaeth gan fusnesau fel Pŵer Niwclear Horizon 
roedd y grŵp wedi gallu cwblhau’r gwaith ailwampio yn 
adeilad yr hen swyddfa bost, adeilad yr oedd gan nifer o’r 
trigolion feddwl mawr ohono. 

Fe’i hagorwyd ym mis Ebrill 2016 ac mae’r gofod wedi 
cael ei weddnewid yn siop gymunedol, yn gaffi ac yn ardd 
sy’n cynnig gwasanaethau post a gwasanaethau eraill i 
drigolion. Mae yna fflat i fyny’r grisiau hefyd sy’n cynnig y 
potensial i ennill rhagor o incwm.

Mae aelod o bwyllgor Mechell, Robin Grove-White yn 
sôn am lwyddiant y prosiect cymunedol: “Mae Llanfechell 
wastad wedi bod yn bentref lle mae pobl yn cydweithio’n dda 
ac rydyn ni’n benderfynol ein bod am sicrhau bod bywyd yn 
parhau i ddatblygu a ffynnu yma. 

“Mae Pŵer Niwclear Horizon yn rhannu ein hymrwymiad a’n 
huchelgais ar gyfer bywyd pentref ar yr ynys ac rydyn ni’n 
ddiolchgar iawn am y gefnogaeth sydd wedi cael ei chynnig i 
adnewyddu a lansio ein canolfan gymunedol newydd.

“Mae Siop Mechell, a’ i chaffi a’i chyfleusterau eraill, nawr 
yn ganolfan ar gyfer gwasanaethau lleol a gweithgareddau 
cymdeithasol, ac mae’n dangos y brwdfrydedd sydd gan bobl 
Ynys Môn a busnesau fel Horizon dros fentrau lleol a sicrhau 
bod cymunedau gwledig yn cael eu cefnogi.”

http://www.llanfechell.info/page3.html

